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a belső, mediális oldalon a külső corticalis csontállomány
megerősödése
adductor izom
a test középvonali tengelyéhez közelítő izom
anterior
elülső
antero-posterior
elölről – hátulra irányuló
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előrefordulás
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előredőlés
arthroplastica
protézis beültetés
articulatio coxae
csípőízület
basalis
az alaphoz közel
biokompatibilitás
az élő szövetekkel való összeférhetőség
cadaver
hulla
calcar femoris
a combnyak belsejében a combfej caudalis részéhez húzódó
vaskos csontlemez
capsula reflexa
a combnyak középső és oldalsó harmad határán áthajló
ízületi tok
caput
fej
collo-diaphysealis (CCD) szög a combnyak tengelye és a femur tengelye által bezárt szög
caudalis
alsó, a test hátulsó része felé irányuló vagy a test hátulsó
részén található.
collapsus
összeomlás, összeesés
collum
nyak
contraindicatio/kontra indikáció
ellenjavallat, nem alkalmazható gyógykezelés
corpus
test
corticalis csont
tömör vagy kérgi csont
coxa valga
126˚-os szögnél nagyobb CCD szög
coxa vara
126˚-os szögnél kisebb CCD szög
cranialis
felső, a koponya felé eső
crista intertrochanterica
tomporok közti taréj
diaphysis
csöves csontok középső része
dislocatio/diszlokáció
elmozdulás, eltolódás, ficam, helyváltozás
distalis
távolabbi (a test középpontjától), a test középvonalától
távolabb eső
dorsalis
háti, háti oldali
drainage, drenázs
váladékelvezetés
endoprothesis, endoprotézis belső protézis, pl. csípőprotézis
endosteum
csontbelhártya
epiphyisis/epifízis
a csöves csontok ízület közeli része
extensio/extenzió
feszítés, kinyújtás, nyújtás
extracapsularis
ízületi tokon kívüli
femur, os femoris
combcsont
fibula
lábszárcsont, szárkapocs, szárkapocscsont
flebográfia/phlebographia
vénák kontrasztanyagos röntgenvizsgálata
fractura
csonttörés, a csontszövet folytonosságának megszakadása
gracilis
karcsú, vékony, törékeny
hemiarthroplastica
fél ízület-plasztika
humerus
felkarcsont
hyalinporc/hialinporc
üvegporc, ízület felszínen található speciális porc
*

A kifejezések írásánál az Orvosi helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, Országos Orvostudományi
Információs Intézet és Könyvtár, 1992. c. könyvet vettem alapul.
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medialis/mediális
metaphysis
minimál-invaziv
montage/montázs
necrosis
osteon
osteoporosis
osteoporoticus
osteosynthesis:
palliativ
pathologia/patológia
percutan/perkután
perforáció
periosteum
pertrochantericus
posterior
prothesis/protézis
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redislocatio/rediszlokáció:
reoperáció
repositio/repozíció
reverse
rotatio/rotáció
sagittalis
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sectio:
senilis osteoporosis
sliding effektus
spongiosa
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subcapitalis
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az élő szervezetbe beültetett idegen szövet, beültetett
passzív gyógyászati eszköz
az élő szervezeten kívül (végzett vizsgálat)
az élő szervezetben (végzett vizsgálat)
alsó
műszer-, eszközkészlet
tokon belüli
csontüregen belüli
csonton belüli
furat vezető drót számára, ill. a testnedvek eltávozására
belső furattal ellátás
oldalsó, a középtől oldal felé eső
szalag
a combnyak elülső felszínén húzódó tomporok közti taréj
közép felé eső, a test középvonala felé eső
hosszú csöves csontoknak a középrész és a csontvég
közötti része
beavatkozás olyan beavatkozás, ahol a bőrseb nem
haladja
meg
az
eszköz
vagy
implantátum
bevezetéséhez szükséges méreteket
fixateur szerkezet
elhalás
ércsatorna, lamellák, csontsejtek rendszere
csontritkulás
csontritkulásos
tört csontvégek sebészeti egyesítése, rögzítése
csak a tüneteket enyhítő, és nem a betegség
megszüntetésére irányuló gyógymód
kórtan
bőrön keresztüli
átlyukasztás, átlyukadás
csonthártya
a tomporon keresztüli
hátulsó
valamely hiányzó testrész mesterséges pótlása
felső, törzshöz közelebb eső
az orsócsont testközépponttól távolabb eső részének
törése
törés, ficam ismételt elmozdulása
megismételt operáció
helyretétel, a csont eredeti pozíciójának visszaállítása
fordított
elfordulás
nyílirányú, a test elölről hátra tekintő irányú síkjához
tartozó
kiegészítő lemez, rögzítő lemez
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tompor alatti
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befelé fordított
hasi, hasi oldali
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BEVEZETÉS
A kutatási téma fontossága, előzmények

Korunk egyre általánosabban előforduló betegsége az időskori csontritkulás (senilis
osteoporosis), amely a statisztikai adatatok szerint a 60 év feletti népesség közel 80%-ánál
kimutatható. Az osteoporosis egyik legfontosabb következménye a könnyen, azaz viszonylag
kis erőbehatásra létrejövő csonttörések előfordulása. Az átlagéletkor emelkedésével, és az
ezzel, valamint a megváltozott életmóddal kapcsolatba hozható betegségekkel az ilyen
típusú törések száma drasztikus növekedett az utóbbi évtizedekben.
Ez a tendencia napjainkban is folytatódik, annak ellenére, hogy a fejlett országokban –
és hazánkban is – már hosszabb ideje komoly erőfeszítéseket tesznek a töréshez vezető
okok megelőzésére, kezelésére [45].
Az osteoporoticus eredetű törések között a csípőtáji törések a legnagyobb
jelentőségűek, ezek a törések hosszabb időre akadályozzák a beteget korábbi életvitelének
folytatásában, a fájdalmak, a törés következményeképpen kialakuló funkció- és
mozgásbeszűkülés az önellátást is nagymértékben korlátozhatja. Megfigyelhető, és
nemzetközi vizsgálatok is igazolták, hogy az első ilyen sérülés után az újabb osteoporoticus
törés bekövetkezésének valószínűsége jelentősen növekszik. Bár az ilyen típusú törések
több testrészen fordulnak elő (tipikus fajtái az ízület közeli törések közül a radius distalis végi
törése, a humerus proximális végi törései, továbbá a kompressziós csigolyatörések és a
combnyaktáji - más elnevezéssel csípőtáji - törések), munkámban a combnyaktáji
töréstípussal összefüggő combnyaktörésekkel foglalkozom részletesebben.
A combnyaktáji töréseket a szakirodalom biomechanikai és keringés élettani
szempontból két fő csoportra osztja, az intracapsularis (medialis combnyak-), és az
extracapsularis (lateralis combnyak-, basalis és tomportáji) törésekre. A két töréstípus a
szövődmények formáiban és következményeiben is különbséget mutat, így műtéti ellátásuk
is jelentősen különbözik, ezért ezeket a későbbiekben részletesen ismertetem.
A statisztikák szerint a sérültek életkora átlagosan 78 évre tehető. A törések fajlagos
idő alatti gyakorisága az életkorral exponenciálisan emelkedik, de a törések mintegy
háromszor - négyszer gyakoribbak a nőknél, mint a férfiaknál. Ez egyrészt azzal
magyarázható, hogy az idős nők aránya is többszöröse a hasonló korú férfiakénak, másrészt
az osteoporosis is kétszer – háromszor gyakrabban fordul elő, mint a férfiaknál. Azt is meg
kell említeni, hogy az életkorral összefüggő exponenciális törésszám-növekedés a nőknél
körülbelül tíz évvel hamarabb jelentkezik, mint a férfiaknál. A töréseknek rendszerint
egyszerű okai vannak, zömében a betegek otthon el- vagy leesnek, kisebb arányban pedig
az utcán vagy közlekedési eszközön történik a baleset.
A combnyaktörés már régóta gondot okoz, Speed már 1935-ben a megoldatlan
jelzővel illette [82], és ez részben még napjainkig is fennáll, annak ellenére, hogy a
traumatológia jelentős fejlődést mutatott az utóbbi évtizedekben.
„A combnyaktörésekkel kapcsolatos gyakori szövődmények, és az ebből adódó magas
halálozás még mindig komoly terheket ró mind az egészségügyi ellátó rendszerre, mind a
társadalomra. Az átlagéletkor emelkedése és a „civilizált” társadalmak típusos betegségei
miatt már évtizedekkel ezelőtt drasztikusan elkezdett emelkedni a csípőtáji törések száma.
Mára a skandináv országokban minden harmadik– negyedik ortopéd traumatológiai ágyat
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csípőtáji töröttek foglalnak el, évente több napot töltve kórházban, mint a rosszindulatú
daganatos betegségekben szenvedők! Hazánkban a 60-as évekhez képest 20 év alatt a
törések előfordulása a kétszeresére emelkedett. Bár ez a tendencia az elmúlt tíz évben
megtorpant – ennek okai számos tényezőre vezethetők vissza –, az évente előforduló
körülbelül 15-16 000 csípőtáji törött primer kezelése, további ellátása, gondozása évente
tízmilliárdokba kerül az országnak [45].
„Amíg a csípőtáji törötteket konzervatívan kezelték, nagy részük a hosszas
immobilizáció következtében kialakult szövődmények miatt meghalt a sérülést követő fél
éven belül. Az első műtéti lehetőségek ugyan nagy előrelépést jelentettek, de a
szövődmények magas aránya miatt folyamatos volt, és jelenleg is folyik a kutatás a
hatékonyabb módszerek kidolgozása céljából. A combnyaktörés műtéti ellátásának
kutatásában, fejlesztésében nemzetközileg is elismert eredményeket ért el az egykori
Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Manninger Jenő által vezetett munkacsoportja”
[45].
Hazánkban 1953-ban jött létre a combnyaktáji törésekkel foglalkozó kutatócsoport a
mai Péterfy Sándor utcai Kórház Baleseti Központjának korábbi jogelődjében az Országos
Traumatológiai Intézetben (OTRI), amelynek neve később Országos Baleseti és Sürgősségi
Intézetre változott (OBSI). Az OBSI-ban évtizedekig az ún. Smith–Petersen-szegezést
fejlesztették dr. Manninger Jenő professzor (1918-2008) vezetésével.
Dr. Manninger Jenő professzor 1990-ben kezdeményezte a kettős belső furatos ún.
kanülált csavarozással való minimál invazív műtéti eljárást. Manninger professzor egy
svédországi útja során a Lundi Egyetemen találkozott ezzel a műtéti technikával, azonban
akkoriban az eljárás nem volt általános és nem volt jól alkalmazható. Az OBSI
kutatócsoportja Manninger professzor vezetésével kidolgozta a combnyaktörés kezelésére
szolgáló teljes műtéti eljárást, és kifejlesztették a hozzá tartozó instrumentariumot. 1993-tól
általánosan alkalmazták az ún. percutan kettős kanülált csavarozási technikát a diszlokált
combnyaktörések osteosynthesise esetén. A módszer a mérsékelt elmozdulással járó
Garden III típusú mellett válogatott esetekben a Garden IV-es ill. megfelelő stabilitást növelő
eljárásokat alkalmazva a Pauwels III-s és a lateralis combnyaktörések esetében is
alkalmazható [45], [18], [33].
A percutan kettős kanülált csavarozási technikával néhány év alatt igen jelentős
eredményeket értek el [68]. Külföldön is érdeklődéssel fogadták az új technikát. Elsőként
Németországban (a Manninger professzor vezette kutatócsoportban végzett munka
hatására) tértek át 2000-ben az említett technikára egy német-magyar tudományos
együttműködés keretében.
Az orvosi „szakzsargon” tiszteletből máig „Manninger-csavarnak” hívja a kanülált
combnyakrögzítő csavarokat.
Ehhez a kutatócsoporthoz csatlakoztam Manninger professzor meghívására. Az ún.
„Svéd-csavar” továbbfejlesztésébe kapcsolódtam be, amelynek során a combnyak csavar
különféle geometriai és konstrukciós kialakítását, majd 1994-től ezek biomechanikai
vizsgálatát végeztem a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék (akkori nevén
Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék, továbbiakban MTAT)
adjunktusaként. Az első sikeres klinikai tapasztalatokat bemutató publikációk 1993-94-ben, a
biomechanikai vizsgálatok első eredményei pedig 1996-ban jelentek meg.
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Célkitűzés

Az előzőekben vázolt kutatáshoz kapcsolódva dolgozatomban a csonttörések csavaros
rögzítéseinek biomechanikai vizsgálatával foglalkozom.
A combnyaktörések esetében a subchondralis régióba behajtott csavarok stabilitását,
az azt befolyásoló tényezőket meghatározva a különféle kialakítású combnyak rögzítő
csavarokkal végeselemes számításokat végzek. Meghatározom a kiszakító erőt, a
csavarban ébredő helyi feszültségeket, elmozdulásokat, és az egyes paraméterek hatását a
rögzítés stabilitására.

1.3.



Kutatási célnak tűztem ki, hogy végeselemes számításokkal elemzem a
combnyak csavarok különféle menetprofiljának hatását a törésrögzítés
stabilitására. A csavarokat nem egyszerűsített modellel, hanem azok tényleges
geometriájával, többféle menetprofillal vizsgálom.



Numerikus számításokkal vizsgálom, hogy egy új kialakítású, ún. duplex
csavarnak van-e stabilitásnövelő hatása, és ha igen, ennek milyen számszerű
mértéke mutatható ki.



Célom végeselemes számításokkal igazolni a combnyak csavarok
pozicionálásának fontosságát, a csavarok pozicionálási hibája következtében
fellépő stabilitáscsökkenést.



A számításokban vizsgálom még, hogy a combnyaktörés rögzítés csavar –
csont kapcsolatánál mekkora szerepe van a súrlódásnak.



Kutatási céljaim közt szerepel annak vizsgálata, hogy a csavar környezetének
geometriai
kialakítása
(a
combfej
egyszerűsített,
és
valósághű
szegmentumának, illetve a teljes combfej geometriai modelljének) milyen
hatása van az eredmények pontosságára.



A számításoknál a combfej corticalis állománya (subchondralis régió) mellett a
spongiosus csontszerkezetet is figyelembe veszem.



A különféle kialakítású combnyak csavarok összehasonlító végeselemes
vizsgálatát elvégzem különféle terhelési viszonyokra.



A végeselemes szilárdsági vizsgálatok eredményét összevetem a korábbi
laboratóriumi kísérleti vizsgálatok eredményeivel.

Várható eredmények

A sikeres gyógyulás lényeges feltétele a törésrögzítés stabilitásának növelése. A
hagyományos csavarok menetkialakítása (ISO 5835:1991) azonban nem veszi figyelembe,
hogy a combfej csontállománya nem homogén. A combnyaki rész spongiosa állománya
idősebb korban egyre ritkább, a csontállomány sűrűsége csökken, míg a subchondralis
régióban viszonylag tömör marad a csontszövet. Mivel idős korban a kanülált csavar jórészt
ebben a már említett, 4-5 mm-es csontrétegben rögzít a legjobban, a hagyományos
menetemelkedésű és menetkialakítású csavarok esetén alig több, mint egyetlen menet
rögzíti a csavart. Az ún. duplex csavar esetében megváltoztatva a menetprofilt, lehetővé vált
a csavar legfelső 4-5 mm-es részében a meneteknek egy profilosztással való megduplázása
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[28]. Ezáltal a sűrűbb szövetű subchondralis régióban a nagyobb menetszám hatására
várható, hogy a rögzítés stabilitása növekszik. Ilyen kialakítású csavart csonttörések
csavaros rögzítésénél korábban nem használtak, ezért szabadalomra bejelentettük a duplex
csavart [64].
A vizsgálat gyakorlati hasznát egyrészt abban látom, hogy amennyiben a javasolt
csavarkialakítás valóban a csavar törést rögzítő stabilitását növeli, akkor megfelelő műtéti
indikáció és törés- repozíció esetén a rediszlokációs ráta csökkenhet. Másrészt a vizsgálat
igazolhatja, hogy a jól kivitelezett műtét elengedhetetlen része a pontos, fedett repozíció
mellett a csavarok pozícionálása az anatómiai pontokhoz és egymáshoz képest. A csavarok
feltámaszkodási pontjainak meghatározásával, valamint a csavarok irányának
meghatározásával biztosítható a törés kívánatos zömülése (a tengely szerinti
összecsúszásának lehetősége) úgy, hogy a tengely szerinti elcsavarodás megakadályozzuk.
A megváltoztatott menetprofilú csavar alkalmazása az osteosynthesis stabilitásának
növelését és a combfej életképességének megőrzését, esetenként a műtéti indikáció
kiszélesítését eredményezheti.
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2.

IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1.

A modern osteosynthesis módszerek kialakulása

Az osteosynthesis módszerek kialakulásának történeti áttekintését [18], [56], [68]
alapján végeztem.
A combcsont proximális vég törését először Ambroise Pare írta le a XVI. században,
addig az ilyen traumás történéseket ficamnak vélték. A XIX. század elején Cooper
különböztette meg az intracapsularis rosszindulatú töréseket, és az extracapsularis
jóindulatú töréseket. Az előbbi törés okaként a combfej rossz vérellátását tartották. A század
során az erről vallott nézetek alig változtak, bár von Langenbeck, Senn, Nicolaysen,
Delbet már megkísérelték a törés osteosynthesisét szeggel, csavarral, illetve fibula
szegmenttel. Senn arra a felismerésre jutott, hogy az intracapsularis törés is meggyógyul
időben az időben elvégzett repozícióval és megfelelő rögzítéssel. A kezdeti műtéttechnikai
nehézségek, az aszepszis hiányosságai, nem megfelelő implantátumok miatt Kocher 1896ban még a combfej eltávolítását javasolta választandó kezelési módként.
Withman a XX. század elején a maga repozíciós eljárásával és magas kialakítású
(alsó végtagtól - mellkasig) gipszrögzítésével extracapsularis töréseknél bizonyos esetekben
gyógyulást tudott elérni. Ezzel párhuzamosan Steinmann és Codevilla distalis combcsont,
vagy proximális sípcsont extenziót alkalmazva részleges eredményeket értek el az
extracapsularis töréskezelésben. Nagy problémát jelentett, hogy a betegeket gyakran az
elhúzódó – félévig is eltartó - rögzítés és fektetés miatt kialakuló szövődményben veszítették
el. Hohenegg ismerte fel, hogy e szövődményeket csakis korai mobilizációval lehet elkerülni.
Az osteosynthesis módszerek fejlődése
Axhausen igazolta egy boncolás alkalmával, hogy a törés konszolidációja a combfej
teljes elhalása ellenére is létrejöhet. Ezt követően a traumatológusok a csípőtáji
csontegyesítő műtét tökéletesítésére törekedtek.

1. ábra. Smith-Petersen szárnyas szege [56].
Smith-Petersen szárnyas szege jelentette az első komoly előrelépést, melyet még az
ízület megnyitásával helyezett be. Ezt továbbfejlesztve Sven Johansson a szeg pontosabb
irányítását a szeg centrális kanülálása, illetve vezetődrótok használatával érte el, ezáltal már
nem volt szükség az ízület megnyitására sem, a műtétet fedett technikával végezte.
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Felsenreich, és L. Böhler a szeget szélesebb lamellával látta el, illetve a szeg nyak tájékán
elhelyezkedő kis foggal fokozta a stabilitást.

2. ábra. Törés rögzítése Böhler szeggel [56].
A fedett technika fejlődésével került előtérbe a Jeschke-rács használata, mely a
vezetődrót helyzetének pontosabb meghatározásával könnyítette meg a célzást, ennek
használata azonban a röntgenfelvételek miatt jelentősen növelte a műtéti időt.

3. ábra. Különböző típusú szárnyas szegek [56].
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sven-Johannsson-hoz hasonló kanül nélküli szeg
Smith-Petersen vékony lamellájú szeg (kanülált)
Böhler- féle széles lamellájú szeg
Felsenreich széles lamellájú szeg
Aesculap SP szeg menetes véggel
Vitallinumból készült Thornton-szeg
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Freund, Sevitt, Trueta és Harrison, Judet, Catto munkásságának köszönhetően
sikerült tisztázni a törés patológiáját, illetve a combfej keringési viszonyait, ezáltal a műtéti
indikáció pontosabbá vált. Brittain, Küntscher és Matz dolgozta ki a meredek szegezés
elvét.

4. ábra. Távolított alátét lemez alkalmazása „Böhler” szegezésnél [56].
Thornton helyezett elsőként a szegre distalis toldalékot, majd L. Böhler, McLaughlin
és Massie ezen elv alapján fejlesztették ki toldalékos szegeiket. Jewett és az AO
munkacsoport tagjai egy darabból készült, fix szögletű lemezeket alkalmazva jó
eredményeket értek el a trochantertáji töréseknél, azonban ezek a szegek a
combnyaktörések rögzítésekor gyakran okoztak combfej perforációt, mivel a
konszolidációval járó nyakrövidüléshez nem tudtak alkalmazkodni. A probléma megoldására
Pugh a teleszkópos szeget javasolta, Pohl pedig kifejlesztette az első ún. „csúszó” csavart,
amely lehetővé tette a törés gyógyulás során kialakuló combnyak-rövidülést. Az AO a fenti
rendszert továbbfejlesztve a csavar lapításával, és a toldalék szögletesítésével alakította ki a
„rotáció-stabil” DHS rendszerét. Mivel az egyetlen csavar nem védett megfelelően a rotációs
diszlokáció ellen, ezért Nyström, Knowles, Deyerle, Forgon a lemezen át további
szegeket, csavarokat vezetett a nagyobb stabilitás elérése érdekében.

5. ábra. A Pugh-féle „teleszkópos” szeg [56].
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Ízületpótló eljárások kialakulása
A XX. sz. első felében a combnyaktöréssel és kezelésével járó magas
szövődményarány miatt vetette fel Hey-Groves a letört combfej pótlásának lehetőségét.
Moore, és Bohlmann végezték az első teljes csípőízületi acél endoprotézis beültetést 1940ben. A Judet testvérek az 50-es években hozták nyilvánosságra rövid szárú protézisükkel
300 betegen elért eredményeiket. Thomson és Moore 1950-ben hosszú szárú protézis
műtétet hajtottak végre. McKee, Watson-Farrar, Charnley, illetve Müller munkássága által
a művápával kiegészített teljes csípőprotézis révén vált az endoprotézis beültetés a
csontegyesítő műtét lehetséges alternatívájává. Chernley alkalmazott először
csontcementet a nagyobb stabilitás, illetve jobb rögzítés érdekében.
Műtéti kezelés Magyarországon
Nálunk az 1930-as évek közepén Lorenz Böhler közvetítésével végezték az első
szegezéseket (Monspart, Neuber, Daniel). Ez a módszer az 1940-es években már a
rutinszerűen végzett műtétek közé tartozott. A combnyaktörés rögzítését, a műtéti
tapasztalatokat vizsgáló munkacsoport 3 évvel korábban alakult, mint az Országos
Traumatológiai Intézet (1956). A munkacsoport az 1940-1955 közti időszak mintegy ezer
esetét értékelve arra a következtetésre jutott, hogy az eredmények alátámasztják a korai
műtét jelentőségét, a sérültek életkorának emelkedését, a műtéti kezelés indikációjának
kiszélesedését, viszont egyúttal fény derült két lehetséges szövődmény fontosságára is. Az
esetek mintegy 20%-ában tapasztaltak diszlokációt, mely reoperáció nélkül kivétel nélkül
álízület kialakulásához vezetett, illetve késői szövődményként jelentkező combfej collapsust
okozott. A szövődmények elkerülésére az osteosynthesis stabilitásának növelését és a
combfej életképességének megőrzését célzó kutatásokba kezdtek, ez utóbbihoz
kapcsolódóan a combfej keringésének vizsgálatára a flebográfiát javasolták.
Magyarországon az Országos Traumatológiai Intézetben C. Olerud professzor 1987ben mutatta be először a percutan kettős kanülált csavarozást, implantátumaival és
instrumentariumaival együtt. Ennek a módszernek a kutatásába, továbbfejlesztésébe
kapcsolódtam be biomechanikai vizsgálatok végzésével. Az ún. „combnyak-team”
tevékenysége eredményeként a technika több módosításon, fejlesztésen esett át [68].
A vizsgálatok jellegzetességei, az alkalmazott módszerek
A percutan kettős kanülált csavarozás elsődleges előnye a stabilitásnövekedés,
korábban a 75 év feletti porózus csontszövetnél a Smith−Petersen-szegezés nem volt túl
eredményes, gyakori volt a kicsúszás. Az új technikával komoly eredményeket értek el a 6
órán belül műtött diszlokált, ill. Garden III. típusú törések osteosynthesissel történő
sürgősségi kezelésében, melynek legfőbb oka, hogy a sérült pár nappal a műtét után már
mobilizálható, így sikerült elkerülni a felfekvés okozta belgyógyászati szövődményeket.
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6. ábra. A percutan kettős csavarozás [34], [56].
A kanülált combnyak csavaroknak három megtámasztási pontja van (6. ábra): a
subchondralis régió (1); az Adam-ív és calcar femoris (2); valamint a lateralis corticalis (3).
Az elsődleges megtámasztást az alsó ún. caudalis csavar biztosítja az Adam-ívre fektetve. A
felső csavar részben tehermentesíti az alsó csavart, másrészt növeli a rotáció-stabilitást. A
csavarok párhuzamossága nagyon fontos azért, hogy a csont tudjon zömülni, és az
osteosynthesis megfelelően kialakuljon.
A Manninger-csavar kifejlesztése és klinikai alkalmazása során, még a kutatás első
időszakában az OBSI-ba felvett friss combnyaktörések kettős kanülált csavarozással történő
rögzítésével kezelt esetek dokumentálásával, az adatok számítógépes rögzítésével, majd a
betegek későbbi sorsának figyelemmel kisérésével (késői kontroll) is foglalkoztak [68].
Emellett természetesen folytatódott a módszer továbbfejlesztése is, ekkor a kutatócsoport
tagjaként a combnyak csavar rotáció stabilitásának fokozására koncentráltam. Ezt
elsősorban egy, axiálisan felhasított csavarszárból kiemelkedő kiegészítő lemez
segítségével terveztük elérni. Az így kialakított ún. szárnyas csavarok mintadarabjai is
elkészültek.
A humán combnyak preparátumokon végzett biomechanikai vizsgálatokat a BME
MTAT-en (ma Anyagtudomány és Technológia Tanszék, továbbiakban ATT) végeztem.
Először a különféle kialakítású combnyak csavarok kiszakítással szembeni ellenállását, majd
az anatómiai helyzetnek megfelelően befogott, kettős kanülált csavarozással ellátott
combnyak preparátumok nyomóvizsgálatát elemeztem. A vizsgálatok további részében a
rotáció elleni stabilitás vizsgálatával foglalkoztam. Ehhez kapcsolódóan olyan
befogókészüléket fejlesztettem ki, amely alkalmas a változó méretű és geometriai alakú
humán combnyak preparátum csavaró nyomatékkal szembeni megfogására. A
befogókészüléket villamos jelet szolgáltató nyomatékmérő cellával összekapcsolva
elektronikus mérőrendszert állítottam össze. Ez a mérőrendszer a nyomaték-idő függvény
mérési adatait digitalizálva tárolta, feldolgozta és alkalmas volt az eredmények
kinyomtatására is. A kísérletek során többféle méretű lemezes ún. szárnyas csavarral (2 x 3
mm-es, 1 x 5 mm-es kialakítású), illetve 3 és 5 mm-es Smith- Petersen-szeg segítségével
történő rögzítés összehasonlító kísérleti vizsgálatát végeztem el fiatalabb (37 és 47 év
közöttiek), illetve időskori (69, 78 és 86 éves) humán combnyak preparátumokon.
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A vizsgálati eredmények, tapasztalatok alapján foglalkoztam a kettős kanülált
csavarozással történő rögzítés rotációval szembeni stabilitásának javítására is. Erre egyik
lehetőségként a két axiálisan felhasított csavarba illeszkedő közös kiegészítő lemezes
megoldás tűnt jónak. A konstrukció prototípusának legyártása 1998-ban megtörtént.

2.2.

A csípőtájék anatómiája

A combcsont (femur) az emberi
csontváz leghosszabb és legerősebb
csontja (7. ábra). Egyenes álláskor a
combcsont teste a függőlegessel kb. 711˚-os szöget zár be. Felső, proximális
végén van az ízületi porccal bevont
gömbölyű fej (caput), melynek az
átmérője átlagosan 48 mm (8. ábra). A
fej
a
medencecsont
vápájával
együttesen alkotja a csípőízületet
(articulatio coxae).
A combfej az ízületi tokon belül
helyezkedik el, mely tok a combnyak
középső és oldalsó harmad határán
hajlik át (capsula reflexa). A fejhez
kapcsolódik a le- és oldal-, illetve
hátrafelé haladó nyak (collum). A nyak
- test (corpus) átmenet határán
helyezkedik el két nyúlvány található, a
kis- és a nagytompor (trochanter
minor, trochanter major), melyek között
a
tomporközti
taréj
(crista
intertrochanterica) húzódik a hátsó
felszínen, illetve az elülső felszínen a
linea
intertrochanterica.
A
nyúlványokon számos izom tapad. A
nyak és a test egymással szöget zár
be, melyet collo-diaphysealis (CCD)
szögnek nevezünk, ez átlagosan 126˚
(9. ábra), ha a szög ennél jelentősen
kisebb akkor coxa vara, ha jelentősen
nagyobb, coxa valga anatómiai
variációról beszélünk. A combnyak
hossztengelye
a
femur
7. ábra: A combcsont [72].
hossztengelyéhez képest 12-16°-ot
hajlik előre, ventral felé, melyet anteversionak nevezünk.
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8. ábra. A combcsont proximalis vége [25].

9. ábra. Collo-diaphysealis szög [72].

2.3.

10. ábra. Az antetorsio szöge [72].

A csontok mikroszkopikus és makroszkopikus szerkezete

A csontszövet az emberi szervezet második legkeményebb szövete a fogakat felépítő
dentin után. A csontszövet rugalmas, és a nyomó igénybevételt jól tűri. Porcból vagy
kötőszövetből fejlődik mészsók lerakódásával. Két fő összetevője van:
 szervetlen állomány (65 m%): amely a csontszövet keménységét és szilárdságát
adja. Elsősorban különféle mészsók kristályos formái képezik (hidroxyapatit,
foszforsavas mész, foszforsavas magnézium, szénsavas mész), de a káliumnak és a
nátriumnak a klórral és a fluorral alkotott vegyületei is megtalálhatók benne. Az
elégtelen mészképződés következtében dekalcinált csont meglágyul, hajlékonnyá
válik.
 szerves állomány (35 m%): amely a rugalmasságot biztosítja a csontszövet számára.
Állományát csontképző sejtek termelik: ez az állomány részben enyvadó (kollagén)
rostokból, részben a rostok közötti tereket kitöltő anyagból tevődik össze. Ha az
organikus elemek mennyiségének az aránya csökken az anorganikus sókéhoz
képest, a csont elveszti rugalmasságát, ridegebbé, törékenyebbé válik. Míg egy
újszülött csontjában az anorganikus sók kb. 50%-ot tesznek ki, idős korra ez az arány
a 70%-ot is elérheti.
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Felnőttkorban a csontok lemezes szerkezetűek. A lemezes felépítés számottevően
hozzájárul a csontok rugalmasságához. A párhuzamosan futó kollagén rostok
koncentrikusan rendeződnek a csont hossztengelyével párhuzamos ércsatornák (Haverscsatornák) körül, ezeket hívjuk lamelláknak. A csontsejtek a lamellák között helyezkednek el.
Ezeket együttesen (ércsatorna, lamellák, csontsejtek) hívják Havers-féle rendszernek, vagy
osteonnak (11. ábra). A csontokat borító kötőszöveti csonthártyából haránt irányban is
lépnek be hajszálerek és idegek (Volkmann–csatornák) a csontszövetbe, melyek a Haversféle csatornák véredényein keresztül táplálják, és szabályozzák a sejteket. A csont külső
felszínét hajszálerekkel, illetve idegekkel bőségesen ellátott csonthártya (periosteum) fedi,
ezért igen érzékeny.

11. ábra. Csont belső mikrostruktúrája [72].
A csontok makroszkopikus szerkezete
Makroszkópos szinten a csontszövet kétféle formáját különböztetjük meg. Az egyik a
tömör vagy kérgi (corticalis) csont, amely a csont külső részét alkotja, az epiphyisisnél de a
diaphysis területén a csont csaknem teljes egészében ebből áll (12. ábra). A kompakt külső
kéreg szerkezetének a legfőbb jellemzője, hogy az osteonok szorosan helyezkednek el
egymás mellett, és a csont felszínét kívülről és belülről lezáró alaplemezek (ezek lényegében
a lamellákhoz hasonló rétegződések) igen nagy szilárdságúak. Az alaplemezek, tehát a
corticalis csontszerkezet adja a csont mechanikai szilárdságának zömét. A másik
csontszövet fajta a szivacsos (spongiosus) csont, amely főleg az epiphyisisben található, és
a belső, lazább, porózusabb állományt alkotja. Hálózatos csontgerendákból áll, melyek
szerkezete nem szabálytalan elrendeződésben, hanem a csontra ható erők hatásának
megfelelő erővonalak irányában rendeződik (Wolff-törvény, [99]).
A csont belső felszínét, ahol nincs szivacsos csontszerkezet - csak csontvelő (pl. a
csöves csontok diaphysisében) - a csontbelhártya (endosteum) borítja. A csont külső
felszínét egy érzékeny csonthártya, a periosteum fedi.

12. ábra. A combcsont keresztmetszete a metaphysisnél [72].
12

Bagi István

2.4.

PhD-értekezés

A combcsont és a combnyak belső struktúrája

A combnyak keresztmetszete a fej közelében kör alakú, de ettől távolodva fokozatosan
oválissá válik. A törések többsége az ovális zónában alakul ki. A belső, mediális oldalon a
külső corticalis csontállomány megerősödését hívjuk Adam-ívnek. Az Adam-ívtől dorsalisan
a combnyak belsejében még egy vaskos csontlemez húzódik a combfej caudalis részéhez,
ezt nevezzük calcar femorisnak. Az Adam-ív a calcarral a combnyak alsó felszínéhez közel
egy U alakú vályút képez, és e mögött helyezkedik el a kistompor. A proximális femurvég
belső spongiosus állománya trabecularis elrendeződést mutat. A combcsontot érő
erőhatásoknak megfelelően kompressziós, és trakciós trabeculák rendszere alakul ki.
Gyermekkorban a combfej, illetve a combnyak tömör szerkezetű, a serdülőkor végére alakul
ki a trabecularis szerkezet. Az életkor előrehaladtával a trabeculák megritkulnak, gracilisabbá
válnak, így a combnyak területén radiológiailag jól detektálható háromszög alakú felritkulás
alakul ki, ez a Ward-háromszög (13. ábra). Már e helyen is előre jelzem, hogy a combfej
területén az ilyen felritkulások súlyos osteoporosisban sem észlelhetők, ezért nagyon fontos,
hogy combnyak-csavarozásnál a csavarok a subchondralis (porcfelszín alatti) tömörebb
csontállományban rögzüljenek (16. ábra).

13. ábra. Ward-háromszög kialakulása az osteoporosis kapcsán [39].

14. ábra. A combcsont belső szerkezete coxa vara (bal), coxa valga (jobb) esetén [72].
Megfigyelhető, hogy különböző csontgeometria esetén hogyan rendeződnek a belső
trabeculák az erővonalak irányába, illetve kisebb collo-diaphysealis szögnél a combnyakra
nehezedő nagyobb terhelést miként kompenzálja az Adam-ív megvastagodása (14. ábra).
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A combcsont spongiosus szövetének trajektorialis szerkezetét mutatja a 15. ábra. Az
erővonalak irányába eső nyomott csontgerendák piros, a húzottak kék színűek. A combcsont
fejének az igénybevétele összetettebb, ezért erővonalrendszerét az ábra nem mutatja [83].

15. ábra. A combcsont trajektorialis szerkezetű spongiosája [83].

16. ábra. A subchondralis réteg az osteoporoticus csontban is megtartja viszonylagos
kompaktságát, így a csavarmenetek rögzítése (bekeretezett rész) itt javasolt [56].

2.5.

A csontok anyagjellemzői

A 2.3. pontban ismertettem a csontok mikroszkopikus és makroszkopikus szerkezetét,
ennek figyelembevételével a különböző szerves és szervetlen részekből álló csontot
inhomogén anyagnak tekintem. A felnőtt csontvázat 206 csont alkotja, amelyből egy felső
végtag 32, az alsó pedig 31 csontból épül fel. A koponyacsontok száma 29, a gerinc 26, a
mellkas pedig 25 csontból áll [83]. Az egyes testtájékon található csontok felépítése
alapvetően eltérő (például a koponyacsont, a medencecsont, a bordák, a gerincoszlop
csontjai, vagy a hosszú csöves csontok más jellegűek), ezért a mechanikai tulajdonságai is
különbözőek.
Az egyes csontok mechanikai tulajdonságai irányfüggők, ezért anizotrop
tulajdonságúak. A nagyon sokféle csontra való tekintettel a továbbiakban a csöves
csontokkal foglalkozom részletesen. Ezeknél makroszkopikus szinten kétféle csontszövetet
különböztetünk meg.
Az egyik a tömör vagy kérgi (corticalis) csont, amely a csont külső részét alkotja az
epiphyisisnél, a diaphysis területén pedig a csont csaknem teljes egészében ebből áll. A
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kompakt külső corticalis kéreg viszonylag nagy szilárdságú, ez biztosítja a csont mechanikai
szilárdságának legnagyobb részét.
A másik csontszövet-fajta a szivacsos (spongiosus) csont, amely főleg az
epiphyisisben található, és a belső, lazább, porózusabb állományt alkotja. Hálózatos
csontgerendákból áll, melyek szerkezete nem szabálytalan elrendeződésben, hanem a
csontra ható erők hatásának megfelelő erővonalak irányában rendeződik, a Wolff-törvénynek
megfelelően.
Julius Wolff berlini ortopéd sebész 1892-ben publikálta könyvét a csont átépülésről,
máig is használt legfőbb megállapításai a következők: „minden a csont alakjában és/vagy
funkciójában bekövetkezett változás meghatározott, a matematika törvényeinek megfelelő,
mikro- majd secunder módon makrostrukturális elváltozásokat hoz létre. A struktúra a
funkció fizikai megjelenése. Patológiai körülmények között a struktúra és a forma változik a
megváltozott hatásoknak megfelelően” (17. ábra) [99].

17. ábra. Wolff trajektoriális elmélete a femur proximális részén ábrázolva [99].
A fentiekből adódik, hogy még ugyanannak a csontnak a vizsgálatánál is figyelembe
kell venni, hogy annak melyik részét kívánjuk vizsgálni. Viszonylag egyszerű a helyzet
például a csöves csontok diaphysisének modellezésekor, ebben az esetben orthotrop vagy
transzverzálisan izotrop anyagmodell írja le megfelelően a csont tulajdonságait. A
csontszövet alapvetően nemlineárisan rugalmas, a terheléstől függ a látszólagos
rugalmassági modulusa, így a gyakran alkalmazott lineárisan rugalmas közelítés
létjogosultsága csak a „folyáshatárig” tart. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a csont
viselkedése viszkoelasztikus, mert idő – és frekvenciafüggő a terhelésekre adott válasza.

18. ábra. Az epiphysis trabecularis felépítése [41].
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A trakciós és kompressziós trabeculák környezetében nagyobb látszólagos
csontsűrűséget mérhetünk, mint az epiphysis többi részén (18. ábra). Ezen két terület az
életkor függvényében különbözőképpen épül le. A kompressziós trabeculák leépülése
nagyobb mértékű. Az epihysisben található még az Adam-ív, amelynek a sűrűsége és
mechanikai tulajdonságai megegyeznek a corticalis csontszövet tulajdonságaival.
Bár a corticalis és a spongiosus csontállomány kémiai összetétele hasonló, a
porozitásuk jelentősen különböző, ezt a látszólagos sűrűséggel fejezhetünk ki. A corticalis
csont sűrűsége körülbelül 1,8-2 [g/cm3], míg a spongiosus csonté ennek 25-30 %-a. A
spongiosus csont rugalmassági modulusa mintegy 5-10 %-a a corticalis csonténak, a
szakadási nyúlása pedig a corticalis csonténak ötszöröse.
A csöves csontok anyagjellemzőit különféle igénybevételekkel mérhetjük,
leggyakrabban húzó-, nyomó-, hajlító- és csavaró-vizsgálatokkal. Ezekkel a vizsgálatokkal
azonban csak a nagyobb kiterjedésű vagy a teljes csont átlagos paramétereit kapjuk meg.
Részletesebb vizsgálatokhoz egy adott csontszövet, például a corticalis vagy a spongiosus
csontszövet vizsgálatát az abból kimunkált próbatesteken végzik. A valóság pontosabb
leírására a mérés során a vizsgált humán próbatest nedves állapotban kell, hogy legyen,
mivel a száraz csont ridegebb, rugalmassági modulusa és szakítószilárdsága is nagyobb,
mint a nedvesé. Ahogy egyre idősödik az ember, úgy csontjai merevebbé, ridegebbé válnak,
vagyis az életkor is számottevően befolyásolja az anyagjellemzőket (az 1. táblázat a femur
anyagjellemzőinek változását mutatja az életkor függvényében).
10-20
Határterhelés (MPa)
Húzás
Nyomás
Hajlítás
Csavarás
Törési nyúlás (%)
Húzás
Nyomás
Csavarás

Kor (év)
20-30
30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

114
151
-

123
167
173
57

120
167
173
57

112
161
162
52

93
155
154
52

86
145
139
49

86
139
49

1,5
-

1,4
1,9
2,8

1,4
1,8
2,8

1,3
1,8
2,5

1,3
1,8
2,5

1,3
1,8
2,7

1,3
2,7

1. táblázat. A corticalis csont anyagjellemzőinek változása az életkor függvényében [13].
A kétféle csontszövetet az irodalmi adatoknak megfelelően először külön-külön
tárgyalom, majd rátérek az összetett csontmodell tárgyalására.
A corticalis csontszövet modellezése
Az irodalomban a corticalis csontot általában lineárisan rugalmas testként kezelik
([47],[86],[96]). Az irányfüggő viselkedés figyelembevétele kétféle módon szokásos: orthotrop
vagy transzverzálisan izotrop közelítéssel [15]. A mechanikai jellemzőket gyakran a csonthoz
illesztett henger-koordinátarendszerben írják le. A koordinátarendszer egyik tengelye a csont
hossztengelyével egyezik meg, a másik két tengely radiális, illetve tangenciális irányú.
Reilley és Burstein cadaver human femur diapysisén mérték az anyagjellemzőket
(2. táblázat) [74]. A mérések során ugyan transzverzálisan izotropnak tétezték fel a csontot,
de a végeselemes programokhoz igazodva, orthotrop alakban adtam meg az általuk mért
anyagjellemzőket.
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E1(GPa)
11.5

E2(GPa)
11.5

E3(GPa)
17.0

G12(GPa)
3.6

G13(GPa)
3.28

G23(GPa)
3.28

12

13

23

21

31

32

0.58

0.31

0.31

0.58

0.46

0.46

2. táblázat. A femur diaphysis corticalis állományának orthotrop modellje [74].
Különböző szerzők humán corticalis csontra felvett feszültség-fajlagos alakváltozás
diagramjai és az azokból meghatározott rugalmassági modulus és a határterhelések
(19. ábra) eltérőek [3], [38], [60], [75].

19. ábra. Feszültség-alakváltozási görbék [75].
A mérések során többen is vizsgálták, hogy mérhető-e különbség a corticalis csont
húzó- (ET), illetve a nyomó-igénybevétellel (EC) történő mérése során az izotrop rugalmas
modell anyagjellemzőiben [13].




Dempster és Liddicoat (1952) szerint - Igen
ET = 14.1 GPa
EC = 8.69 GPa
Reilley and Burstein (1975) szerint - Nem
ET vagy EC = 17.1 +/- 3.1 GPa

A Poisson-tényező pedig
 0.08 - 0.45 (Ko, 1953)
Ugyanakkor Dempster és Liddicoat (1952) orthotrop modell feltételezésével nyomóigénybevétellel a következő eredményre jutottak [22]:
 Longitudinális:
EC = 8.69 GPa
 Radiális:
EC = 3.76 GPa
 Kerület-menti:
EC= 4.19 GPa
A felsorolt és a hasonló mérések alapján az alábbi egyszerűsítéseket szokták tenni ([12],
[16], [19], [43]): A corticalis csont orthotrop modelljénél (3 longitudinális irányt feltételezve) 9
db rugalmassági állandó adódik:
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E1, E2, E3
G12, G23, G31
12 = 21, 23 = 32, 31 = 13

A transzverzálisan izotrop modellnél pedig csak 5 független rugalmassági állandó lesz:
 E1 = E2
 E3
 31 = 32
 12
 G31 = G32
 G12 = E1/[2(1 + 12)]
A rugalmassági állandókra a mért értékek [44]:
 E1: 6.91 - 18.1 GPa
 E2: 8.51 - 19.4 GPa
 E3: 17.0 - 26.5 GPa
 G12: 2.41 - 7.22 GPa
 G13: 3.28 - 8.65 GPa
 G23: 3.28 - 8.67 GPa
 ij: 0.12 - 0.62
A különféle mérések eredményeit összevetve megállapíthatjuk, hogy elég nagy szórás
tapasztalható a corticalis csonton mért eredményekben. Ezek átlagos szórása [13] szerint:
 E: 15%
 : 30%
 G: 10%
A trabecularis szerkezetű spongiosus csontszerkezet esetében még nagyobb az eltérés.
 E = 12 - 1080 MPa (Vessük össze a corticalis csont anyagjellemzőjével!)
 t= 0.01 - 0.64.
 A strukturális anizotrópiára tekintettel transzverzálisan izotrop vagy orthotrop modellel
számolhatunk.
 A spongiosus csontszerkezet nagyon inhomogén, a csontsűrűségben akár 100%
szórás is elképzelhető.
A fentiek figyelembevételével a modellezésnél is nagy eltéréseket találhatunk, lásd pl.
van Rietbergen és Huiskes orthotrop modelljét [90], [91].
Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy pontosítsuk az értékeket, és milyen
nehézségekkel kell számolnunk? A kísérleti módszer hátránya, hogy nincs hazai vagy
európai szabvány a vizsgálatokra, az ASTM szabványok gyakran nem használhatók [49],
gondot okoz a minta mérete és a mintavétel, az előkészítése, tárolása.
A próbatestek előkészítésére és vizsgálatára vonatkozó ASTM szabványok a
következők:
 nyomó vizsgálatra (ASTM C469, D1621),
 húzó vizsgálatra (ASTM C565, D1623, D3039, D3044, E8, és E132)
 nyíró vizsgálatra (ASTM D143)
Bizonytalanságot okoznak az anyagjellemzők meghatározásánál a vizsgálati
körülmények (mélyhűtött vagy formalinban tárolt minta, a hőmérséklet, stb.), nem azonosak
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a laboratóriumi és az in vivo körülmények között mérhető értékek. Pl. már az a tény 2-4%
eltérést okozhat, hogy a testhőmérséklet (36-37 Cº), míg a laboratórium szobahőmérséklete
általában 22 Cº.
A csontok tulajdonságai, különösen a spongiosus csonté, erősen változnak a testtájtól
függően, de egyénről egyénre, csontról csontra is [35]. Néhány tipikus értéket mutat a 3.
táblázat.
Rugalmassági modulus (E, GPa)
Határterhelés(UTS, MPa)
Folyáshatár (Yield point, MPa)
Szakadási nyúlás (%)

corticalis csont
17
150
100
1,5

spongiosus csont
0,1-2
2-20
2,5

3. táblázat. A csontok tipikus anyagjellemzői [86].

20. ábra. A femur feszültség-alakváltozás görbéje száraz és nedves állapotban [86].
A csontok statikus anyagtulajdonságait a műszaki anyagokhoz hasonlóan mérjük.
Nedves állapotban kell mérni, különben rideggé válik (20. ábra). A csontok mechanikai
tulajdonságai nagymértékben függnek [59]:
 az életkortól,
 nemtől,
 testtájtól,
 hőmérséklettől,
 ásványi anyag tartalomtól,
 víztartalomtól,
 egészségi állapottól (osteoporosis).
Az anyagjellemzők meghatározását nehezíti, hogy a paraméterek némelyike nem
független, pl. az ásványi anyag tartalom függ a testtájtól és az életkortól is [35]. Az életkorral
a csontsűrűség csökken, ezáltal a szilárdsága is, és törékenyebbé válik. Az osteoporosis,
mint betegség jellegzetesen csökkenti a csont tömegét és sűrűségét, és a leggyakrabban a
nők menopauza utáni korára jellemző [24.]
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A femur corticalis csontból kimunkált kétféle (normál és osteoporoticus) próbatest
szakító vizsgálatának eredményét mutatja a 21. ábra. A görbék felvételéhez átlagértékeket
használtak [23].

21. ábra. Normál és osteoporoticus csont feszültség-alakváltozási görbéje [23].
A corticalis csont merevebb, mint a spongiosus csont, a szakítási görbék szerint a
szakadási nyúlás mintegy 75% és 2% volt a két csontszövetnél [8].
Húzó igénybevétellel felvett feszültség-alakváltozási görbéket mutat a 22.-23. ábra:

22. ábra. A corticalis csont feszültség-alakváltozási görbéje [8].

23. ábra. A spongiosus csont feszültség-alakváltozási görbéje
(normál és osteoporoticus állapot) [8].
Annak ellenére, hogy a csont szerves anyag, modellezésnél a mechanikai
tulajdonságokat a többi, a mérnöki gyakorlatban használt anyaghoz hasonlóan írjuk le, a
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különféle körülmények figyelembevételével [46], [88], [98]. Szerkezetének köszönhetően
azonban a mért csont anyagjellemzők sokkal változatosabbak, mint a hagyományos mérnöki
anyagoké.
A változók nagy száma egyben azt is jelenti, hogy az anyagjellemzők mérésére kapott
értékek nagyon nagy szórást mutatnak és az irodalomban, a táblázatokban megadott
értékek szinte mindig átlagértékeket jelentenek. Ráadásul a csont anizotrop szerkezetéből
az is következik, hogy a csontok mechanikai tulajdonságait legalább két egymásra
merőleges irányban kell mérni:
 Longitudinálisan – azaz párhuzamosan az osteonok irányával (ez a terhelések
szokásos iránya),
 Transzverzálisan – azaz a csont hossztengelyére merőlegesen.
Rugalmassági modulus
Miután a csont alapvetően kollagén rostokból és szervetlen mátrixból áll,
leegyszerűsítve olyan szálerősítéses kompozitként modellezhetjük, amelynek két
összetevője van. A rugalmassági modulust (Young-modulus) a kompozitoknál használatos
keverék-, illetve inverz keverék-szabály szerint határozzuk meg [59], a rostok irányától
függően:
,
illetve

,
ahol
Ef = a rostok Young-modulusa,
Em = a mátrix Young-modulusa,
Eax, Etrans = pedig a kompozit Young-modulusa axiális és transzverzális irányban,
f = a rostok mennyisége.
A húzó- és nyomószilárdság
A combcsont anatómiai felépítéséből következik, hogy általában összetett
igénybevételnek van kitéve (legtöbbször normál- és hajlító-igénybevételnek), ezért az egyes
szegmentumokban jellemzően húzó- és nyomó-igénybevétel jelentkezik. Nagy szórást
tapasztalhatunk az egyes csontok húzó-, és a nyomószilárdságánál, mert az egyes
csontoknak különféle terhelést kell elviselniük. Emellett a korábban említett többi tényező
(életkor, osteoporosis, stb.) csökkenti a szilárdsági értékeket [2].
A spongiosus csontszövet modellezése
A spongiosus (trabecularis szerkezetű) csontok mechanikai tulajdonságainak
jellemzése még nehezebb, mint a corticalis csonté. A spongiosus csontállomány mechanikai
tulajdonságainak egységes leírása nagymértékben függ az egyes trabeculáktól és azok
porózus szerkezetétől [92], [93]. A klinikai megfigyelések és a mérések szerint határozott
összefüggés van az egyes csontok csonttartalma és a határterhelése (pl. nyomószilárdsága)
között [102]. Ezt a tényt az osteoporoticus törések is bizonyítják. Már egy kis csontszövet
veszteség is meglehetősen nagy szilárdságveszteséget von maga után [53]. A spongiosus
csontnak a teljes öregedés során bekövetkező szilárdságcsökkenése kétszer akkora, mint a
sűrűségcsökkenése. Tovább árnyalja a képet, hogy az öregedéssel járó csontszerkezeti

21

Bagi István

PhD-értekezés

változások a csontokon belüli régiókban és irányokban eltérő jellegűek és mértékűek,
valamint az a tény, hogy az öregedéssel járó csontszövet veszteség férfiaknál nagyjából
egyenletesen játszódik le, míg a nőknél az egyes életszakaszokban (klimax) eltérő
intenzitású.
A 24. ábra a spongiosus csont rugalmassági modulusának a csont sűrűségétől való függését
mutatja.

24. ábra. A Young-modulus (E [MPa]) a csontsűrűség (ρ [g/cm3]) függvényében [13].
A trabecularis csontszerkezet porózus anyagát leggyakrabban mikro-szerkezeti
végeselemes keretmodellel veszik figyelembe. A spongiosus csontszerkezet csontgerendáit
reprezentáló keretszerkezetet különféle algoritmus szerint generált elemek adott szabály
szerinti összekötésével nyerhetjük, melynek geometriai, mechanikai és anyagtulajdonságai a
valós csont paraméterei szerint módosíthatók [11], [14], [51], [50], [81].
A modellezést az is nehezíti, hogy a trabecularis szerkezetű csontok mechanikai
tulajdonságai nem állandóak, mert a csontátépülés folyamata is jelentős szerepet játszik a
tulajdonságok meghatározásánál, azaz a csont alkalmazkodik és átépül a fellépő
terhelésnek megfelelően, a Wolff-törvény szerint. Ez azt jelenti, hogy mikroszkopikus
méretekben a csontsűrűség változik, makroszkopikus méretekben pedig a csont trabeculák
külső méretei változnak (25. ábra).

25. ábra. A csontátépülés szemléltetése; a feszültségváltozás hatása a csont gerendákra (a
csökkenésé A-tól B-ig, valamint a növekedésé B-től A-ig) [13].
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A csípőtáji töréseknél az összetett csontszövet mechanikai modellezése
A szivacsos csont porózus anyagát ezekben az esetekben is mikro-szerkezeti
végeselemes keretmodellel veszik figyelembe, míg a corticalis csont anyagát legtöbbször
homogén, lineárisan rugalmas kontinuumként kezelik, mivel a combfej, a combnyak és a
tomporok környékén nem tudnak egy olyan kitüntetett irányt felvenni, amelynek a
segítségével orthotrop vagy transzverzálisan izotrop közelítést tehetnének a csont
viselkedésére vonatkozóan [101]. A modellezés bonyolultsága miatt az irodalomban nem
veszik figyelembe az anyagjellemzők irányfüggését és lineárisan rugalmas, izotrop
anyagként kezelik a combcsont fej és combnyak közeli részét ([47],[86],[96]), és legtöbbször
a spongiosus állományt el is hanyagolják, vagy a keverék szabály szerinti átlagos értékekkel
veszik figyelembe.
Az anyagjellemzők összefoglalása:
A különböző szerzők által közölt, a femur corticalis csontállományára vonatkozó
rugalmassági modulus értéke általában a következő határok közt található:
E= 12,4-20,2 GPa, = 0,3.
A spongiosus csontállományra vonatkozó rugalmassági modulus értéke viszont
nagyon sok paramétertől függ, ezért sokkal nagyobb a szórása.
E=100-1200 MPa,
= 0,2-0,3.
A csípőtáji töréseknél a csontok határterhelésére is nagyon széles körben szórnak az
adatok, a legtöbb szerző által mért adatok a következő határok közé esnek:
A corticalis csont határterhelése
 nyomásra
131-224 MPa,
 húzásra
51-150 MPa.
A spongiosus csont határterhelése pedig
 nyomásra
2-20 MPa.
Természetesen a statikus, vagy kvázi-statikus igénybevétellel mért határterhelések
értékei függnek a terhelési sebességtől és különböznek a kifáradási határra mért értékektől.

2.6.

A combnyaktáji törések és a törésbeosztások

Korábban inkább a csípőtáji törés elnevezés terjedt el a magyar szakirodalomban,
majd később combnyaktáji törés gyűjtőfogalom alá tartoztak a proximális femur vég törései
úgy, mint a combnyak és a tompor régió törései [32], [45], [56].
A törések felosztása az anatómiai régió, illetve a törésben bekövetkező elmozdulás
alapján:
 Intracapsularis (ízületi tokon belüli) törések:
 elmozdulással nem járó
combnyaktörés
 elmozdulással járó
combnyaktörés
 Extracapsularis (ízületi tokon kívüli) törések:

basalis
 elmozdulással nem járó
combnyaktörés
 elmozdulással járó
combnyaktörés

pertrochantericus
 elmozdulással nem járó
tomportáji törés
 elmozdulással járó, 2 rész
tomportáji törés
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elmozdulással járó, 3 rész, laterális alátámasztás nélküli
elmozdulással járó, 3 rész, mediális alátámasztás nélküli
elmozdulással járó, 4 rész
reverse
subtrochantericus.

tomportáji törés
tomportáji törés
tomportáji törés
tomportáji törés

Klinikai gyakorlatból tudjuk, hogy az intracapsularis törések a többihez viszonyítva
kisebb vérvesztéssel járnak, azonban a combfej vérellátásának speciális sajátosságai miatt
gyakrabban fordul elő combfej egészére vagy egy részére kiterjedő elhalás, a
törésgyógyulásban kialakuló szövődmény, illetve következményes csípőízületi kopás.
Intracapsularis töréseknél emiatt a sürgős műtét a választandó eljárás, mert így
lehetőség nyílik a korai repozíció révén nemcsak a retinacularis vénás keringés
helyreállására, hanem az intraossealis elvezetés megindulására is, mely mechanizmusok
révén a keringés megindulhat, így a késői combfej-elhalás valószínűsége csökkenthető.
Extracapsularis töréseknél kialakuló késői keringési szövődmények ritkaság számba
mennek.
További törésbeosztások:
Pauwels-beosztás
Pauwels a XX. század első felében dolgozta ki törésbeosztását, melynek során
figyelembe vette a törés biomechanikai stabilitását. A beosztás jelentősége napjainkra
jelentősen csökkent egyrészt azért, mert világossá vált, hogy a törési rések nem síkokként
viselkednek, hanem a törési felszíneken mindig található kisebb csipkék, olyan kitört
darabok, melyek megváltoztathatják a kölcsönhatás jellegét. Másrészt pedig azért, mert az
implantátumok, az osteosynthesis stabilitása az elmúlt fél évszázadban sokat fejlődött.
Mindezek ellenére még így is, főleg német területeken, ezt a beosztást is figyelembe veszik
a műtéti indikációnál.
A Pauwels-beosztás (26. ábra) alapjául az antero-posterior konvencionális csípőízületi
röntgenfelvételen mérhető törés síkja, illetve a vízszintes által bezárt szög szolgál, melyet
Pauwels-szögnek is neveznek.
I.

típus: a Pauwels-szög 30˚, vagy annál kisebb. Biomechanikai szempontból ezek a
törések a legstabilabbak, mert itt főként kompressziós erők érvényesülnek.
II. típus: a Pauwels-szög 30˚ és 50° közötti. Ennél a törésnél elsősorban nyíró erők
jelentősek, így kevésbé stabil, mint az I. típus.
III. típus: a Pauwels-szög 50˚ feletti, itt nyíró és a combfejet hajlító erők érvényesülnek.
Ez a leginstabilabb eset.

26. ábra. Pauwels törés-beosztás.
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A mediálisan elhelyezkedő Pauwels III. combnyaktörés leginkább azért jelent
problémát, mert ezeknél gyakran az egész Adam-ív a cranialis (combfej felöli) törtvégen
marad, vagy kitörik, és ez a törés instabilitását okozza, ugyanis a rögzítés 2.
megtámaszkodási pontja hiányzik. Ezekben az esetekben célszerű collo-diaphysealis
szögletet tartó rögzítést alkalmazni (pl. DCD lemez), illetve a combfejben stabilabban
rögzülő, hosszabb menetű kanülált csavarokat használni.
Garden-beosztás
Garden 1960-ban az antero-posterior röntgenfelvételeken ábrázolódó diszlokáció
mértéke alapján osztályozta a töréseket [56], melynek alapján négy kategóriát állított fel
(27. ábra):





Garden I. törés:
Garden II. törés:
Garden III. törés:
Garden IV. törés:

valgus helyzetű elmozdulás,
elmozdulás nélküli,
mérsékelt varus helyzetű,
teljes diszlokációval járó törés.

27. ábra. Garden beosztás sematikus ábrázolása.
A Garden I. és II. töréseket gyakran nevezik nem diszlokált törésnek, amely azzal
indokolható, hogy mindkét töréstípus prognózisa kedvező a stabilitás és a késői combfejelhalás tekintetében.
Hasonló megfontolások alapján a III. és IV. típusú töréseket diszlokált törések néven
szokás összevonni, a hasonlóan kedvezőtlen prognózis alapján. Ebben a csoportban
egyesek éles különbséget tesznek a két törés típus között az alapján, hogy a III. típusnál
osteosynthesis, míg a IV. típusnál endoprothesis behelyezése a javasolt műtéti eljárás.
A törés osztályozásánál nehézséget jelenthet, hogy a Garden-beosztás csak az
antero-posterior irányú röntgenfelvételeket veszi alapul, melyeknél gyakran találkozunk olyan
valgus helyzetű (Garden I.) töréssel, melynek oldalfelvételén durva szöglettörés, vagy
diszlokáció ábrázolódik, így az instabilitás miatt kénytelenek vagyunk a diszlokált csoportba
sorolni. Ugyanez a probléma jelentkezhet Garden III., illetve IV. törések oldalirányú
felvételeinek értékelésekor.
Összességében elmondható, hogy a Garden - törésbeosztás a későbbi prognózis
megítélése szempontjából, illetve a szükséges műtéti indikáció megállapítása céljából nagy
segítséget nyújt még napjainkban is.
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AO/ASIF beosztás
A pertrochantericus törések kapták az „A” beosztást, a combnyaktörések a „B”
beosztást, az intracapsularis törések pedig a „C” beosztást. A proximális femur vég
szegmentum kódja: 31 (4. táblázat).

4. táblázat. AO/ASIF beosztás.

A jól definiált törésbeosztásnak a combnyaktáji törések indikációi és a helyes műtéti
megoldások kiválasztásánál van nagy szerepe, ezért Raaymakers megkísérelte egyesíteni
a Garden, illetve az AO/ASIF beosztásokat, mely szerint (28. ábra):




Garden I-II: 31-B11, -2, -3
Garden III-IV: 31-B22, -3, illetve 31-B31, -2, -3
Extracapsularis törés: 31-B21
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31 – B11: subcapitalis törés, beékelt helyzet, a valgus
szöge  15° (a – p alignment  175°)
31 – B12 = 31 – B11, de a valgus szöge < 15° (a – p
alignment<175°). E két típusba csak akkor
tartozhat a törés, ha a dorsalis szöglet
(antecurvatio) < 15°

31 – B21: basalis és laterális (laterobasalis) törés
31 – B22:transcervicalis adductios törés
31 – B23: transcervicalis, meredek síkú törés

31 – B31: subcapitalis, mérsékelten diszlokált
31 – B22: diszlokált, meredek síkú subcapitalis törés
31 – B23: subcapitalis, jelentősen diszlokált törés.

28. ábra. Egyesített AO/ASIF törésbeosztás.

2.7.

A combnyaktáji törések indikációi és a leggyakoribb műtéti megoldások

Ezen töréstípusok közé soroljuk az intracapsularis (medialis combnyak-), és az
extracapsularis (lateralis combnyak-, basalis és tomportáji) töréseket [76].
A legnagyobb problémát a Garden III–IV. típusú törések ellátása jelenti. Klinikai
tapasztalatok szerint osteosynthesis esetén ezekben az esetekben magas a korai
rediszlokáció-, és a combfej vérellátásának károsodása következtében a késői combfej
nekrózis aránya. A combfej keringésének helyreállítására akkor nyílik a legnagyobb esély, ha
a törés repozíciójára és stabilizálására a sérülést követő 6–12 órán belül sor kerül. A
darabos – kitört ékkel vagy romzónával, defektussal járó – medialis combnyaktörés másik
jellemzője, hogy a periosteum nélküli szakasz regenerációja nem tudja megfelelő callus
képződéssel áthidalni a törési rést, ezért a törés rendszerint összecsúszással, rövidüléssel
gyógyul, amely komoly statikai következményekkel járhat [33], [45].
A friss combnyaktörések kezelésére alapvetően két műtéti módszer közül választhat a
traumatológus: primer osteosynthesis vagy primer arthroplastica (protézis beültetés).
Mindkét műtéti eljárásnak vannak előnyei és hátrányai.
Garden I. és II. típusú törések esetén – amelyeknél a rediszlokáció, illetve a késői
combfej nekrózis előfordulása ritka – egyértelműen az osteosynthesis az ajánlott eljárás.
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Magyarországon a leggyakrabban használt műtéti eljárás a percutan, kettős kanülált
(Manninger-féle) combnyak-csavarozás.
Garden III. és IV. típusú törések esetén viszont a műtéti módszer kiválasztása több
szempont figyelembevételével történik, nevezetesen:
– a törés típusa, lefutása, darabossága,
– a sérülés és a műtét között eltelt idő,
– a csont minősége, az osteoporosis súlyossága,
– a sérült életkora,
– a sérült általános belgyógyászati állapota
– a sérült törés előtti járásképessége.
Garden III. típusú törés esetén, amennyiben a törés repozícióját és rögzítését 12 órán
belül el lehet végezni, szintén kanülált csavarozás végezhető. Darabos, meredek lefutású,
laterális combnyaktörés esetében a hagyományos csavarozás stabilitását szöglet-stabil
toldalékkal vagy hármas csavarozással növelik.
A primer protézis beültetés indikációi friss combnyaktörés esetén:
– nagy diszlokációval járó, Garden IV. típusú, subcapitalis combnyaktörés,
– a sérülés és műtéti ellátás között több mint 24–48 óra telt el,
– nem reponálható törés,
– patológiás combnyaktörés.
Az arthroplastica további feltétele, hogy a sérült járásképessége helyreállítható legyen
(azaz a beteg a sérülést megelőzően is járásképes volt), valamint az általános állapota miatt
ne legyen kontraindikált a nagyobb műtéti megterhelést jelentő protézisbehelyezés [45].
A 80 év feletti betegeknél bipoláris (kettősen forgó) hemiarthroplasticát (csak combfej
pótlást) végeznek; a 60–80 év közötti, vagy a 60 év alatti, de rossz csontminőségű betegnél
cementezett teljes csípőízületi pótlás ajánlott; míg fiatal, 60 év alatti, jó csontminőségű
betegnél cement nélküli protézis beültetése jön szóba.
A felsorolt műtéti eljárásokkal el kell érni a sérült végtag terhelhetőségét, mivel nem
várható el az idős betegektől a tehermentesítés, vagy a részterhelés.
A tomportáji (pertrochanter) törések a combnyaktörésektől több szempontból is
jelentősen különböznek, ezért ezeket nem részletezem.

2.8.

A csípőízület biomechanikai jellemzői

A járás vizsgálatánál az anatómiai viszonyokat is figyelembe véve, elméleti
megfontolások és kísérleti vizsgálatok, mérések alapján azt találjuk, hogy még normális
járáskor is a testsúly többszörösét meghaladó erők hatnak a combfejre. Periodikusan, a járás
adott fázisaiban, a teljes testsúly csak az egyik alsó végtagot terheli. A combfejre ható erők
meghatározásánál az az általánosan elfogadott feltételezés, hogy a test tömegközéppontja a
test középvonalában hatva terheli azt a kétkarú emelőt, melynek alátámasztási pontja a
combfej terhelési felszínén van. Az emelő másik karján az adductor (a test középvonali
tengelyéhez közelítő) izomzat tart ellen, legjelentősebb izom ezek közül a musculus gluteus
medius. A két erőkar viszonyából adódik, hogy a test súlyát többszörösen meghaladó erők
ébrednek a combnyak terhelési felszínén [56]. A 29. ábráról leolvasható, hogy a frontális
síkban élettani nagyságú collo-diaphysealis szög esetén a testsúly mintegy négyszerese
terheli a csípőízületi felszíneket.
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29. ábra. Egyoldali terhelés fiziológiás anatómia viszonyok között [56].
M= izomerő, K=testsúly, R=eredő, a: teher-kar, b: izomerőkar

30. ábra. Terhelés coxa valga esetén [56].

31. ábra. Terhelés coxa vara esetén [56].

A collo-diaphysealis (CCD) szög változásával az erőkarok és az erők is lényegesen
változnak. Ezért, ha CCD szög megnő (coxa valga), az izomerőkar rövidülése miatt (a
trochanter csúcs közeledik az alátámasztáshoz), megnő az izomerő, így a terhelés
fokozódik, a testsúly akár hétszerese is terhelheti az ízfelszíneket (30. ábra). Ezzel
párhuzamosan sajnos a combfej lefedettsége is csökken az ízületben, így kisebb területen
oszlik meg a nagyobb terhelés, mely még fokozottabb megterhelést jelent a hyalinporcnak.
Fordított esetben, amikor a CCD szög csökken (coxa vara), az izomerő karja megnő,
az egyensúly fenntartásához szükséges izomerő nagysága csökken, ezzel egyidejűleg
növekszik a terhelési felszín, tehát a fajlagos terhelés is lecsökken (31. ábra). Így az ízületi
felszínt terhelő eredő az élettani érték ¾-ére is csökkenhet. Fentiek alapján ízületi kopás
esetén az egyik műtéti lehetőség a felszínek tehermentesítésére a varisáló osteotomia (a
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CCD szög csökkentése a combcsont átvágásával, és új szögben történő rögzítésével),
mellyel egyúttal a terhelési felszín is növekszik.
Fontos azonban megjegyezni, hogy bár az ízfelszín terhelése csökken, a combnyak
csontszerkezetének terhelése azonban növekszik a hosszabb erőkarok miatt, mely hatására
a következményesen megvastagodó mediális corticalis (Adam-ív) jól látszik a 18. ábra
baloldali képén.
A combfejre ható erőrendszer egyrészt az ízületen átadódó külső erőkből, másrészt a
kapcsolódó izmok hatásából eredő belső erőkből tevődik össze. A járás pontosabb
vizsgálatából az is megállapítható, hogy a járás nem egy egysíkú mozgás, nem csak a fenti
esetekben frontális síkban ébredő erők hatnak az ízületre. Minden lépésnél – orvosi
szóhasználattal - be-, és ki-rotációs erők (a végtag elfordulását biztosító erők) is ébrednek,
részben ezzel függ össze a combnyak 10-15 fokos anteversioja, és a csont - trabeculák
térben hálós szerkezetű lefutása.
Az említett esetekben a combfejre ható erő mellett a combcsont geometriájából és az
erők támadáspontjából adódóan nyomatékok is fellépnek ([9], [19], [27], [63], [69]), amelyek
befolyásolják a terhelési viszonyokat (32. és 33. ábra).

32. ábra. A combfejre ható erők [37].
(egy protézisen bemutatva)

33. ábra. A csípőízület terhelése [10].

A végeselemes modellezésnél az egyszerűtől a különféle paramétereket (geometria,
terhelés, anyagi anizotrópia, stb.) is figyelembe vevő bonyolultabb modellekig számtalan
analízissel találkozhatunk [4], [5], [17], [71]. A geometriai modelleket nagyrészt adatbázisból
vett többé-kevésbé egyszerűsített kész modellel (standard modellek), vagy CT felvételeken
alapuló, szoftveresen feldolgozott modellek építésével alakítják ki [48], [62]. A geometriai
modell kialakítása mellett a végeselemes analízis eredményeit befolyásolja a hálózás
kialakítása és annak jellemzői (a választott elem fajtája, mérete, a hálózás helyi sűrítése,
stb.). Ezzel növelhető a számítási pontosság, azonban már egyszerűbb modelleknél is nagy
lehet az elem- és a csomópontok száma, jelentősen megnövekedne az erőforrás-igény [94].
A számítási eredményeket az említettek mellett azonban az egyéb paraméterek
(anyagjellemzők, a terhelések jellege, azok időbeni lefolyásának modellezése)
megválasztása is nagymértékben meghatározza. A belső erőrendszer meghatározása
nagyon nehéz, ezért a terheléseknél is gyakori az egyszerűsítés, a legtöbbször csak a
terhelő erőket veszik figyelembe [57], [85].
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Csípőtáji törések osteosynthesiseinek biomechanikai stabilitása

A 2.1. fejezetben már vázoltam, hogy hosszú évtizedek alatt milyen rögös úton
alakultak ki a combnyaktörés műtéti kezelésében alkalmazott implantátum típusok. Az
eszközök fejlődésével párhuzamosan létrejött egy modern traumatológiai szemlélet is, mely
napjainkra az egész világon általánosan elterjedt, és elismerté vált [76].
Ezek alapján a combnyak-csavarozás alapelvei:
 a combfej rögzítését két, vagy több csavarral (szeggel, esetleg pengével) kell
elvégezni elsősorban a rotáció-stabilitás biztosítása érdekében [58],
 a rögzítést úgy kell megoldani, hogy változatlan stabilitás mellett megengedje a 3-8
mm-es összecsúszást (sliding-effektus),
 a caudalisan elhelyezkedő implantátumnak támaszkodnia kell az Adam-íven. Csak
így lehet – a kétkarú emelő hatás révén – megfelelően védekezni a varus irányú
diszlokáció ellen,
 fontos a lateralis corticalis megerősítése, biztonságos furat kialakítása,
 csak annyi fémet szabad alkalmazni, amennyi a biztonságos stabilitáshoz szükséges
(A laterálisan elhelyezett lemez és az alátámasztás, az Adam-ív közti távolság –
erőkar – jóval hosszabb, mint a combfej-közép és az Adam-ív távolsága – teherkar –
ezért az esetek többségében elégséges húzóhurok hatású kislemez alkalmazása.
Nem szükséges vaskos implantátum, mint például a DHS alkalmazása.),
 cél olyan stabilitás elérése, hogy a beteg röviddel a műtétet követően az érintett oldali
alsóvégtagján legalább részterheléssel járhasson.
Hárompontos megtámasztás elve
Az elvet Harty dolgozta ki, igazán nagy jelentősége kettős kanülált csavarozás esetén
van, de ezek a megfontolások igazak minden combnyaktörésben alkalmazott implantátum
esetén. Csavarozás esetén a csavar (főleg a caudalis elhelyezésű) kétkarú emelőként
funkcionál.
A megtámasztási pontok (34. ábra):
1. Combnyak (subchondralis régió)
2. Adam-ív
3. Laterális corticalis
Az 1. megtámaszkodási pont a combfej subchondralis (ízfelszín alatti) tömörebb
rétegében van, mely a csontritkulás előrehaladtával is megtartja megfelelő szilárdságát.
Fontos tehát, hogy a csavarmenet az ízfelszíntől legfeljebb 2-3 mm-re helyezkedjen el,
különben nem a megfelelő minőségű csontban tart. Bizonyos esetekben még így is szükség
lehet a törésrögzítés megerősítésére, melyet elérhetünk több csavar alkalmazásával, vagy a
csavar geometriai kialakításának (új csavarmenet kialakítás) változtatásával.
A 2. megtámaszkodási pont a combnyak belső corticalis csontállományának
megerősödése, az Adam-ív. Lényeges, hogy a caudalis implantátum minél közelebb
helyezkedjen el ezen megerősödéshez, egyébként a nem megfelelő alátámasztás hiánya a
terhelés hatására az implantátum elmozdulását eredményezi, a járás (periodikus terhelés)
hatására az implantátum kilazulásához vezet. Amennyiben ezen megtámaszkodási pont
hiányzik, szöglet-stabil implantátum alkalmazása elengedhetetlen.
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34. ábra. A hárompontos megtámasztás, illetve a meredek csavarozás elve [56].
A 3. megtámaszkodási pont a lateralis corticalis. Élettanilag itt vékonyabb, gyengébb
a csontállomány a mediális, belső oldalhoz képest, emiatt alkalmazzuk a csavarvégre
helyezett lemezt a corticalis megerősítésére. Ez a lemez a gyakorlatban a húzóhurok
effektus révén fejti ki hatását. (Azon esetekben, ahol semmilyen megerősítés nem történik,
pár hét alatt a kontroll röntgenfelvételeken a megnövekedett terhelésre kialakuló
megvastagodott lateralis corticalis rajzolódik ki, ún. biológiai lemez jön létre.)
Ugyancsak Harty dolgozta ki a meredek csavarozás elvét, melynél az erőkarok
növekedése miatt a megtámaszkodási pontra ható erők lecsökkennek (34. ábra).

2.10. A kutatómunka célkitűzésének pontosítása
Magyarországon a diszlokált combnyaktörések kezelésére a legelterjedtebb eljárás a
Manninger-féle kettős kanülált combnyak csavarozás módszere, amely a mérsékelt
elmozdulással járó Garden III típusú (AO/Müller beosztás szerinti 31B2.2 és B3.1 csoport)
mellett válogatott esetekben a Garden IV-es, illetve megfelelő stabilitást növelő eljárásokat
alkalmazva a Pauwels III-s és a lateralis combnyaktörések (AO/Müller B3.2, B2.1, B2.2
csoport) esetében is alkalmazható.
A kettős kanülált combnyak csavarozás kialakításának és továbbfejlesztésének az volt a
célja, hogy a lehető legkisebb műtéti megterheléssel a lehető legnagyobb stabilitást
biztosítsa a diszlokált combnyaktörések osteosynthesise esetén. Az osteosynthesis
stabilitása kifejezés alatt a csonttörés rögzítésének klinikai stabilitását értem, amely nem
azonos a combnyak csavaroknak a kiszakító igénybevétellel szembeni ellenállásával. A
kiszakító erő és a klinikai stabilitás között azonban erős kapcsolat van, mert a kiszakító erő
fontos jellemzője a csavaros rögzítésnek, melyet természetesen nem csupán a csavar
jellemzői, hanem több paraméter, például a csont minősége és a csavar behelyezésének
módja is jelentősen befolyásol.
A hárompontos megtámasztás elvének figyelembe vételével kell megkeresni a rögzítés
stabilitásának növelési lehetőségeit. Jelen kutatásomban az 1. megtámasztási pont
környezetével (a subchondralis) foglalkozom részletesen, mert a 2. megtámasztási ponthoz
más implantátum típusok (pl. DCD lemez) alkalmazása ajánlott, a 3. megtámasztási ponthoz
pedig már korábban kifejlesztettük az ún. kislemezt [56], [68].
Végeselemes számításokkal vizsgálom, hogy a combnyak csavarok különféle
menetprofiljának mekkora szerepe van a törésrögzítés stabilitásában. A csavarokat nem
egyszerű hengerként, hanem azok tényleges geometriájával, többféle menetprofillal
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elemzem, összehasonlítom és értékelem az egyes menetprofilokkal végzett numerikus
számítások eredményeit.
Számításokkal igazolom az új kialakítású „duplex csavar” stabilitásnövelő hatását.
A klinikai tapasztalatokból már ismert a combnyak csavarok pozicionálásának
fontossága. Számításokkal igazolom a csavarok pozicionálási hibája következtében fellépő
stabilitáscsökkenést. A vizsgálat egyrészt a csavarok elhelyezkedésére, másrészt a
pozicionálási hibának a törésrögzítés stabilitására gyakorolt hatásának a számszerű
vizsgálatára terjed ki.
A számításokban vizsgálom még, hogy a combnyaktörés-rögzítés csavar – csont
kapcsolatánál mekkora szerepe van a súrlódásnak, amelyet eddig csak a corticalis
csontréteg és a protézis szár kapcsolatánál vizsgáltak [31], [77], [78]. A combnyak csavarok
lapított vége és a hozzá kapcsolódó kislemez megakadályozza a csavarok elfordulását, ezért
nem a kicsavarodásnál, hanem a csontszövet alakváltozása során veszem figyelembe a
súrlódást.
Végeselemes számításokkal vizsgálom, hogy a csavar környezetének geometriai
kialakítása (a combfej egyszerűsített, és valósághű szegmentumának, illetve a teljes combfej
geometriai modelljének) milyen hatással van az eredmények pontosságára.
A számításoknál a combfej corticalis állománya (subchondralis régió) mellett a
spongiosus csontszerkezetet is figyelembe veszem és a két csontréteg együttes hatását ún.
réteg-modellekkel is vizsgálom. Számításokat végzek annak eldöntésére, hogy mekkora
szerepet játszik a spongiosus csontállomány figyelembevétele a rögzítés stabilitásánál.
A számításoknál a csontokat különféleképpen lehet modellezni. A számításoknál
mindig a vizsgálandó célokhoz igazítva, az annak megfelelő és az irodalomban is szokásos
modellezést választom [12], [30], [37], [100]. Így miután nagyobb szegmentumokkal
dolgozom, a lineárisan rugalmas, vagy a biomechanikai kísérletekből meghatározott
nemlineáris anyagtörvényt alkalmazom. Esetemben a combfej trabecularis szerkezetének
változása számottevő, ezért a spongiosus csontállomány az irodalom és a tapasztalat szerint
az átlagértékekkel jól közelíthető. Ennek indoka, hogy csak lokálisan célszerű értelmezni a
hely-, mikro- és makro-szerkezet függő anyagtörvényt, mert nagyobb kiterjedésben
jelentősen eltérnek az egyes csontállományok (corticalis, spongiosus) és azok tulajdonságai,
együttes törvény csak az átlagos értékekre állapítható meg.
A különféle kialakítású combnyak csavarok összehasonlító végeselemes vizsgálatát az
osteosynthesis stabilitásának jobb megítélésére a statikus (kvázi-statikus) normál
igénybevétel (húzás vagy nyomás) mellett összetett igénybevétellel is (nyomás + hajlítás)
elvégzem. A csavaró igénybevételt viszont elhanyagolom, mert a törésgyógyulás ideje alatti
részleges terhelhetőség ideje alatt ez a terhelés mód nem jellemző [1], [95].
A végeselemes szilárdsági vizsgálatok eredményét összevetem a korábbi kísérleti
vizsgálatok eredményeivel, az összehasonlító vizsgálatokból levonható következtetések,
trendek igazolására.
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3.

ELŐZETES BIOMECHANIKAI VIZSGÁLATOK

3.1.

A combnyaktörés
vizsgálata

csavaros

rögzítésének

kísérleti

biomechanikai

A kettős kanülált csavarozás hazai fejlesztését az OBSI kutatócsoportja (amelynek
tagja voltam) Manninger professzor vezetésével a svédországi tapasztalatok figyelembe
vételével kezdte meg az. ún. „Svéd-csavar” („Uppsala method” [66], [73]) alapján (35. ábra).

35. ábra. A „Svéd-csavar” és a csavarozás elrendezése [56].
A „Svéd-csavar” továbbfejlesztése egyrészt a combnyak csavar különféle geometriai
és konstrukciós kialakítását (menetprofil, menetátmérő, menetemelkedés, kanülálás, a
csavarvég lapítása, stb.), valamint a műtéti eljáráshoz feltétlenül szükséges instrumentarium
(célzókészülék, csontfúrók, fúróperselyek, stb.) és műtéti technika kidolgozását jelentette.
A fejlesztésekhez kapcsolódó biomechanikai vizsgálatok során humán combfejeken
(36. ábra), illetve mesterségesen létrehozott Garden III típusú töréssel ellátott humán
combnyak preparátumokon (cadaver kísérletek) végeztem összehasonlító kísérleti
vizsgálatokat (37. ábra). A vizsgálatok során egyrészt a különféle kialakítású combnyak
csavarok kiszakítással szembeni ellenállását [1], [103], [104], majd az anatómiai helyzetnek
megfelelően befogott, kettős kanülált csavarozással ellátott proximalis femur preparátumok
kvázi-statikus nyomóvizsgálatát végeztem el [20], [21], [70].

36. ábra. A combnyak csavar kiszakítása.
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37. ábra. A combnyak csavarok nyomóvizsgálata.
A szakítókísérletek során a svéd Olmed gyártmányú Rehnberg-csavart (Sv) és három
különböző - saját fejlesztésű - rozsdamentes acélból készült, az egri Sanatmetal által
készített (S1-S3) csavart hasonlítottam össze. A méréssorozatok átlagolt eredményeit
mutatja az 1. diagram.

1. diagram. A különféle combnyak csavarok kiszakító ereje.
A 37. ábrán mutatott elrendezésnek megfelelő nyomóvizsgálattal kapott tipikus
eredményeket mutatja a 38. ábrán feltüntetett erő-elmozdulás diagram.

38. ábra. Erő-elmozdulás nyomódiagram.
Egy következő méréssorozatban humán combfejeken kiszakító vizsgálatokat
végeztem, amelyek során a hagyományos menetprofilú (Manninger) csavart és a duplex
csavart hasonlítottam össze [28], [65]. A mérések során az erő-elmozdulás diagramját és a
csavarok kiszakításához szükséges maximális erőt határoztam meg (38. ábra).
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38. ábra. Szakítógörbék, az 1), 3), 5) jelű a hagyományos, a 2), 4), 6) a duplex
csavarral mért eredményt mutatja.
A levágott combfejeken végzett szakítóvizsgálatok eredményei nagy szórást mutattak,
amely egyrészt a nagyon heterogén állapotú mintaanyagnak, másrészt a minta-előkészítés
egyenetlenségének a következménye.
Az összehasonlító kísérleti vizsgálati eredmények figyelembevételével alakítottuk ki a
ma is használt Manninger-csavar jellemzőit. A teljesség kedvéért a fejlesztések további
lépéseit is vázlatosan bemutatom.
A rotáció elleni csavarodás vizsgálatához olyan befogókészüléket fejlesztettem ki,
amely alkalmas volt a változó méretű és geometriai alakú humán combnyak preparátum
csavaró nyomatékkal szembeni megfogására.
A kísérleti fejlesztés következő lépéseként a combnyak csavar rotáció stabilitásának
fokozására új megoldásként az axiálisan felhasított csavarszárból kiemelkedő kiegészítő
lemezzel ellátott ún. „szárnyas” csavarokat (39. ábra) vizsgáltam.

39. ábra. A „szárnyas” csavar.
Ennek során összehasonlítottam a különféle méretű szárnyas csavarok rotációval
szembeni stabilitását a 3 és 5 mm-es Smith-Petersen- szeg rotációval szembeni
stabilitásával. További lehetőségként a két axiálisan felhasított csavarba illeszkedő közös
kiegészítő lemezes megoldást is vizsgáltam (40. ábra).

40. ábra. A „szárnyas” csavaros és a közös lemezes csavaros rögzítés [32].
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A kettős kanülált csavarozás helyes kivitelezése során a csavarok pozicionálása, a
csavarok párhuzamossága nagyon fontos az osteosynthesis megfelelően kialakításához, az
eredményes gyógyuláshoz. Az eredetileg kifejlesztett célzókészülék használata nehézkes és
időigényes volt, több lépésben, célzók, marók, hüvelyek szigorúan meghatározott
sorrendben történt használata szükséges. Ezért a célzókészülék használatát többen mellőzik
és szabadkézi célzással, a képerősítő használatával és ezzel a sugárterhelés növelésével
történik meg a csavarok behelyezése. Így nő a hibalehetőség is, amely a csavarok
párhuzamosságának rovására megy. Továbbfejlesztettem ezért a célzókészüléket is [67],
[114] (41. ábra).

41. ábra. A régi és az új célzó készülék.
A biomechanikai vizsgálatok következő szakaszában a combnyak törések
rögzítéseinél alkalmazott különféle csavartípusok összehasonlító kísérleti vizsgálatához új
befogókészüléket fejlesztettem ki, amely megkönnyíti a proximalis femur anatómiai
helyzetnek megfelelő megfogását (42. ábra).

42. ábra. A továbbfejlesztett befogókészülék.
A proximalis femur preparátumok nyomóvizsgálatával felvett tipikus erő-elmozdulás
diagramját mutatja a 38. ábra.

38. ábra. Erő [N] - elmozdulás [mm] diagram.
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A laboratóriumi vizsgálati eredményeket kutatómunkámban a numerikus szimuláció
során felhasználom.

3.2.

Csontok és csontpótló anyagok biomechanikai vizsgálata és elméleti
modellezése

Kísérleti vizsgálatok: Biomechanikai vizsgálatokat végeztem csontpreparátumokon
és különböző beépült csontpótló anyagokon. Az OBSI-val közös kutatócsoport tagjaként
kísérleti állatokon mesterségesen létrehozott csont hiányok pótlását végeztük saját csonttal,
homológ csont preparátumokkal, valamint biokompatibilis anyagokkal. Több mint 200 db újzélandi fehér nyúl sípcsontján (tibia) végzett rés- osteotomia után behelyezett különböző
csontpótló anyagokat alkalmaztunk. A rögzítést KFI rekonstrukciós lemezzel végeztük. A
vizsgálat során autolog csont, demineralisalt, desantigenisalt csont mátrix, heterolog
spongiosus csont, illetve hidroxiapatit, (Endobone), Biocoral, Liofilizált kollagén (Collos), és
ß-trikalcium foszfát (Ostim) beépülését vizsgáltuk. Ezek az anyagok mind mechanikai
képességeik, mind biológiai aktivitásuk miatt egyaránt alkalmasak csontpótlásra. Az
összeépülés sikerességét, a gyógyulás meghatározott fázisában a csontállomány
integritását, először laboratóriumi körülmények között vizsgáltam optikai mikroszkóppal,
illetve pásztázó elektronmikroszkóppal (45. és 46. ábra).

45. ábra. Beépült csontpótló anyagok optikai mikroszkópos képei.

46. ábra. Töretfelületek elektronmikroszkópos képei.
A biomechanikai vizsgálatokat a BME Biomechanikai Koordinációs Kutatóközpontban
végeztem Instron 8872 típusú szervo-hidraulikus szakítógép segítségével. Egyrészt
fokozatosan növelt nyomóerővel terhelve mértem az ép, illetve a rés- osteotomia után
behelyezett és beépült csontpótló anyagok rugalmasságát, illetve hasonló módon a törési
görbéket a húzóerőt fokozatosan alkalmazva mértem a csontpótló anyagok szakító
szilárdságát és a rugalmassági görbéket (47. ábra).
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47. ábra. Ép csontok nyomóvizsgálati jelleggörbéi.
A biomechanikai vizsgálatok adatai alapján a saját csont beépülése mellett kaptuk a
legnagyobb stabilitási értékeket, a beépült biokompatibilis anyagok különböző stabilitást
mutattak.
A kísérleti csontminták és mérési eredmények segítségével határoztam meg a csont
anyagtörvényét, amelyet a jelenlegi kutatómunkámban is felhasználok. Megalkottam a nyúl
tibia csontjának geometriai modelljét (48. és 49. ábra). A kísérleti vizsgálati eredményeket
felhasználva definiáltam az izotropnak feltételezett corticalis csont anyagjellemzőit. A
modellen azután elvégeztem a virtuális osteotomiát és különböző anyagokkal pótoltam az
állatkísérleteknek megfelelően. Így összehasonlíthattam a kísérleti eredményeket a
végeselemes számításokkal.

48.ábra. CT képalkotó vizsgálattal készített 3D-s geometriai modell.

49. ábra. A nyúl tibia 3D-s geometriai modellje.

50. ábra. A tibia fej geometriai modellje és a végeselemes hálózás.
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51. ábra. Lemezes osteosynthesis végeselemes modellje és az eredmény.
A végeselemes számításokat (50. és 51. ábra) a Pro/Engineer Wildfire 2.0 szoftverrel
végeztem.
A csontszövetek laboratóriumi kísérleti vizsgálata mellett foglalkoztam a spongiosa
csont modellezésével is.
A porózus szerkezetű csontpótló anyagok elméleti modellezése: Porózus
szerkezetű csontok és csontpótló anyagok (52. ábra) mechanikai modellezésénél az
alapanyag tulajdonságai mellett döntő fontossága van az anyag (mezo-) struktúrájának is. A
statikus nyomókísérletnél jelentős disszipáció mutatkozott, és az inelasztikus zónában
erősen eltérő alakú feszültség - alakváltozás diagramokat kaptam (53. ábra). Ezeket a
mezostruktúra változásával magyaráztam. Hasonló eredmények az irodalomban széles
körben ismertek. Az anyagok statikus és dinamikus anyagvizsgálati tulajdonságait is döntően
befolyásolja a mezostruktúra [26], [79], [80], [106]. A mezostruktúra hatását az anyag egy
reprezentatív térfogatelemének felhasználásával vizsgáltam (54. ábra) [36], [105].

52. ábra. Hidroxiapatit típusú csontpótló anyagok elektronmikroszkópos képe.
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53. ábra. A porózus szerkezetű csontpótló anyag tipikus nyomódiagramja.

54. ábra. A reprezentatív térfogatelemek és az alkalmazott 3D-s rúdmodell.
Az analitikus leírásnál alkalmazott alakváltozási állapot, sebességmező
származtatásától (mikro-, makro-skála), a kapott egyenletrendszertől és annak
felhasználhatóságától itt eltekintek, a [26], [36], [50], [51], [79], [105] közlemények ismertetik
azokat. A jelen kutatómunkában a laboratóriumi kísérleti eredményeket használom fel.

Biomechanikai kutatásaim más témakörökben is intenzívek voltak. Ezek a kutatások csak
áttételesen kapcsolódnak a jelen kutatási témához, ezért csak felsorolásszerűen ismertetem.
A kapcsolódó fontosabb kutatási területek:






Fixateur szerkezetek biomechanikai vizsgálata.
Törött csöves csontok velőűr szeggel történő rögzítésének vizsgálata.
Implantátum anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata.
”Szöglettartó” lemezcsalád koncepciójának kifejlesztése.
Instabil törések rögzítésének stabilitásvizsgálata.

Ezek részleteiről az 1. - 5. Mellékletben olvasható összefoglaló leírás.
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4.

A COMBNYAKTÖRÉS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ RÖGZÍTŐ
CSAVAROK KIALAKÍTÁSA

4.1.

A stabilitásra hatással lévő tényezők bemutatása

A Manninger-csavarok alkalmazásának klinikai tapasztalatai kedvezőek, a traumatológusok
a szegezésekkel összevetve a következő előnyöket találták:





A csavarok a behajtás végén, tehát a porc csonthatár alatt (subchondralis régió)
jobban tartanak.
Az esetek többségében a két csavar bevezetése percutan is megbízható.
Feltűnően csekély a vérveszteség, egyszerűbb a sebzárás, jelentősen kisebb a
sebfájdalom.
Rövidebb a műtét időtartama.

Az alkalmazás kezdetétől felmerült a rögzítés stabilitása növelésének a szükségessége,
melynek elvi lehetőségei a következők:
 több csavar alkalmazása,
 a
csavar
geometriai
kialakításának
változtatása (menethosszának,
menetátmérőjének növelése, a menet profil változtatása),
 lateralis lemez alkalmazása,
 Adam-ív hiányában, illetve instabil töréseknél szöglettartó lemez vagy más ilyen
célra szolgáló implantátum behelyezése,
 egyszerű húzólemez (kislemez) alkalmazása a 3. megtámasztási ponton.
Az elmúlt közel két évtizedben a felsorolt lehetőségek nagy részével eredményes
biomechanikai kutatásokat, fejlesztéseket hajtottak végre, ezekkel nem foglalkozom.
A jelen kutatás során a csavarok kialakításával, a stabilitásnál betöltött szerepére
szorítkozom, ezek végeselemes vizsgálatát végzem el.
A combnyak csavarok konstrukciójánál az alábbi tényezőket és szempontokat kell
figyelembe venni:
 a csavar kialakítása (menetprofil, menetátmérő, menethossz),
 a kanülálás és a drenáló furatok szerepe,
 a csavarcsúcs kialakítása, a csavarok önmetsző tulajdonsága behajtásnál és
kivételnél,
 a felületkiképzés, súrlódás szerepe,
 a csavar bevezetés helye és pozicionálása,
 csontszövetek fajtája, minősége (corticalis, spongiosa),
 csak biokompatibilis anyag választható.

4.2.

A csavarok kialakítása, menetprofilok

A combnyak csavarok kialakításánál nagy szerepet játszó menetátmérő növelésének
jelentősége elsősorban az idős, súlyos osteoporosisban szenvedő betegek esetén
mutatkozik meg. A mérési eredmények szerint a növelt csavarátmérő (8 mm-ről 9,5 mm-re)
közel kétszeresére növeli a kiszakító szilárdságot. A menetátmérő növelésének, valamint az
alkalmazható menethossznak azonban a combfej mérete, geometriája és a kapcsolódó
csontszerkezet mérete gátat szab.
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A combnyak csavarok kialakult és bevált méretei és jellemzői:



Hosszméret: 7,5 cm – 14,5 cm-ig, 5 mm-es emelkedéssel,
A csavar kanülált, a furat átmérője 2,2 mm.

55. ábra. Manninger-csavarok 8 és 9,5 mm-es átmérővel, különböző menethosszal
(rozsdamentes és titán) [56].



A csavarok szára 7 mm átmérőjű, a csavarmenet pedig 8 vagy 9,5 mm
átmérőjű.
A csavarmenet HB típusú (spongiosa), a csavar bekezdő része 120˚-os, tompa
csúcsán önvágó hornyokkal (56. ábra). A menethossz 18, 25, 34 vagy 44 mm, a
menetmag 5 mm átmérőjű.

56. ábra. Önmetsző tompa csavarvég, drenáló furattal.





A menettel ellentétes szárvég 30 mm hosszan lapolt a rotáció gátlása és a
sliding effektus biztosítására. A lapolt részen a szár vastagsága 6 mm.
A szárvég furatában 5 mm átmérőjű metrikus menet van 23 mm hosszon, a
becsavaró eszközzel való stabil összecsavarozásra, valamint csavarcseréhez
és csavar kivételhez.
A csavarcsúcs közelében 1 mm átmérőjű drenáló furatok vannak.
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A csavarok anyagai

A combnyak csavarok az egyik leggyakrabban használt anyaga az AISI 316 L ASTM
szerinti típusjelű acél, amely megfelel az ASTM F 138, illetve az ISO 5832-1 szabványnak. A
biomechanikai kísérleti vizsgálatokat ennek megfelelően a 316 L anyagból készített különféle
kialakítású csavarokkal végeztem, és a numerikus szimuláció során is ezek anyagjellemzőit
vettem figyelembe.
A 316 L főbb összetevői: Fe-18Cr-14Ni-2.5Mo, anyagjellemzői pedig:
Rugalmassági modulusa: E=210 GPa, = 0,3.
Tulajdonságai lágyított/megeresztett állapotban:
 Szakítószilárdság:
Rm= 590-800 MPa,
 Folyáshatár:
Rp0,2 =285 MPa (minimum),
 Szakadási nyúlás:
A=40 % (minimum),
 Váltakozószilárdság:
230 MPa.
Tulajdonságai hidegalakított állapotban:
 Szakítószilárdság:
 Folyáshatár:
 Szakadási nyúlás:
 Váltakozószilárdság:
Lüktetőszilárdság:

Rm= 860 (-1100) MPa,
Rp0,2 =690 MPa,
A=12 % (minimum),
400 MPa.

616-648 MPa.

A másik, újabban már gyakran használt csavaranyag a titán, jelzése: Ti-6Al-4V (megfelel az
ASTM F 136, illetve az ISO 5832-3 szabványnak). Kutatásaim során foglalkoztam a titán és
a nanotitán anyagból készített csavarok tulajdonságaival, gyártási kérdéseivel is, de ilyen
csavarokkal a dolgozat témájához szorosan kapcsolódó biomechanikai vizsgálatokat nem
végeztem, így ezen csavarok jellemzőit nem ismertetem, lásd [54], [55].
A traumatológiai és ortopédiai célokra használt fémek összefoglaló táblázata [42] a
7. Mellékletben található.

4.4.

Új kialakítású combnyak csavar kifejlesztése

A hagyományos combnyak rögzítő csavarok (Manninger-csavarok) (57. ábra)
menetemelkedése 2,75 mm, menetprofilját a 58. ábra szemlélteti.

57. ábra. A Manninger csavar.
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58. ábra. A hagyományos combnyak csavarok menetprofilja (HB típus) [40].
Az új kialakítású csavar fejlesztése során a csavar menetemelkedését és menetprofilját
megváltoztattuk. A változtatás lényegét a 59. ábra mutatja.

59. ábra. A duplex csavar menetprofilja [65].
Az új kialakítású csavarok fontosabb jellemzői:


Növelt menetprofil-átmérő változatlan magátmérő mellett a spongiosa állományban
való stabilitás növelésére.



Menetemelkedési szög megválasztása.



A menetárok lekerekítési sugara a lehető legnagyobb a spongiosa csontszövet
fragmentálódásának elkerülése érdekében.



A menetcsúcson élszalag van kialakítva, nem pedig lekerekítés vagy csúcs.



A menettest axiális metszetén a menetároktól a menetcsúcs élszalagja felé nem
egyetlen egyenes, hanem két, eltérő meredekségű egyenes viszi át az oldalsó
menetprofilt.



A menettestnek a szóban forgó, két egyenes által alkotott oldalsó menetprofilja nem
szimmetrikus a csavartengelyre merőleges síkra, hanem a csavarcsúcs felé eső
oldalon meredekebb.



A csavar csúcsától visszafelé haladva két menet menet-testje a menetcsúcs
élszalagjának középvonala mentén végzett menetosztással kétcsúcsos menetprofilt
alkot a corticalis csontszövet kisebb mértékű roncsolása, és az abban való stabilabb
rögzülés érdekében.

Amennyiben csak a jelzett változtatásokat hajtjuk végre, akkor kapjuk a
hagyományostól eltérő, új kialakítású csavart, amelyet az egyszerűség kedvéért a
továbbiakban simplex csavarnak hívok. Ezzel a csavarral az új kialakításnak a
törésrögzítés stabilitására gyakorolt hatását kívántam vizsgálni, az így legyártott csavarral
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biomechanikai méréseket végeztünk, és a végeselemes számításoknál is vizsgáltam a
simplex csavart (60. ábra).
A változtatás következő lépésében a csavar csúcsához közeli meneteket
profilosztással megdupláztuk (60.-61. ábra), a csavar többi része megegyezik a simplex
csavarral. Ezeket a csavarokat a továbbiakban duplex csavaroknak hívom. A
változtatásokkal a sűrűbb szövetű subchondralis régióban a nagyobb menetszám hatására
stabilitásnövekedést kívánunk elérni.

60. ábra. Simplex és duplex menetprofilok egy csavaron.
Az új kialakítású combnyak csavar a fentieket leszámítva megegyezik a Manningercsavar jellemzőivel (önmetsző kialakítás, drenáló furatok, lapított csavarvég, stb.), hogy a
műtéti készülékek, eszközök (instrumentarium) használhatók maradjanak.

61. ábra. Duplex csavarok [28].
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A végeselemes módszer (VEM) elvi alapjainak (matematikai és mechanikai)
ismertetésétől eltekintek, mert azokat ismertnek tételezem fel, hiszen a műszaki karokon ez
az ismeretanyag az egyetemi oktatás része. Az ilyen témájú szakkönyvek (pl.
O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor: Finite Element Method, 6th Edition, Elsevier ButterworthHeinemann 2005) mellett az egyetemi jegyzetek is könnyen hozzáférhetők, ez utóbbiak már
az interneten is: pl.





Páczelt István, Szabó Tamás, Baksa Attila: A végeselem-módszer alapjai.
dr. Vörös Gábor: Virtuális munka elve. Véges elem módszer alapjai. BME oktatási
segédlet.
A matematikai modellezés és a végeselem-módszer.
Bojtár Imre – Gáspár Zsolt: A végeselem módszer matematikai alapjai. BME
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék Budapest, 2009.

A VEM számításoknál szinte az összes napjainkban hozzáférhető professzionális
kereskedelmi szoftver (ABAQUS, ADINA, COMSOL, MARC, NASTRAN, LS-DYNA, FEAP,
COSMOS, ALGOR, ANSYS, stb.) mellett találkozhatunk olyan CAD programokkal, amelyek
már tartalmaznak végeselemes modult (pl. CATIA V5, Autodesk Inventor Professional,
SolidWorks, Pro/Engineer, stb.), de esetenként egy-egy kutatócsoport az adott célra
fejlesztett célszoftvert is használ. A biomechanikai vizsgálatoknál a kutatók leggyakrabban
statikus-, vagy kvázi-statikus terheléssel számolnak. Ellentétben a gépészeti számításokkal,
ezeknél a vizsgálatoknál ritkán fordul elő, hogy periodikusan ismétlődő vagy impulzusszerű
terheléssel is végeznek elméleti szilárdsági vizsgálatokat, ez egyrészt a sérült
gyógyulásának és mobilizálásának kezdeti időszakára jellemző minimális és csak óvatosan
fokozható terhelés jellegéből adódik, illetve az ilyen vizsgálatoknak elsősorban az
implantátum tervezésénél van jelentősége.
Kutatásaimban az egyszerűbbnek tekinthető geometriai modellek esetén a
végeselemes vizsgálatokat a SolidWorks 2010-es CAD tervezőrendszer integrált
végeselemes moduljával, a SolidWorks Simulation szoftver segítségével végeztem.
Az előzőeknél sokkal nagyobb számítási kapacitásigényű vizsgálati esetekben, vagy
amelyekben a vizsgálati paramétereket (összetett és nagyobb méretű geometriai
modelleknél, ahol a pontosság miatt megkövetelt finomított háló miatt oly mértékben
megnövekedett az elem, illetve ehhez kapcsolódóan a végeselemes csomópontok száma,
továbbá nemlineáris anyagtörvény esetén) a SolidWorks csak nagyon körülményesen vagy
gyakorlatilag nem megbízhatóan tudná lekezelni, azokban a vizsgálatokban az
ANSYS V13.0 végeselemes szoftvert használtam [6], [7].

5.2.

A vizsgált geometriai modellek és felépítésük

A végeselemes számításoknál különféle geometriai modelleket használhatunk az adott
vizsgálat céljától függően. Ezek a modellek lehetnek egyszerűsített (többé-kevésbé közelítő),
vagy a valóságot minél jobban közelítő modellek. Az irodalomban találkozhatunk
adatbázisokból származó ún. standard femur modellekkel éppen úgy, mint egyedileg
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kialakított, vagy CT felvételeken alapuló szoftveresen finomított geometriai modellekkel. Én
az előzetes biomechanikai vizsgálatoknál használtam CT felvételeken alapuló geometriai
modelleket.
A jelen kutatási munkánál a végeselemes vizsgálatokhoz többféle, de minden esetben
egyedi, az adott vizsgálati célnak megfelelő egyszerűbb, vagy bonyolultabb kialakítású
geometriai modellt használtam, hiszen a számítások segítségével elsődlegesen azt
szeretném vizsgálni, hogy a combnyaktörések rögzítésénél milyen tényezők és mekkora
hatással vannak a rögzítés stabilitására.
Vizsgálom a csavarban ébredő lokális feszültségeket különféle kialakítású csavarok
esetén, a kapcsolódó csontréteg alakjának, a csavar behajtásánál előforduló szöghibának, a
csont és a fém közötti súrlódásnak, valamint a csont anyagjellemzőinek hatását a rögzítés
stabilitására.
Az egyes modellek alkalmasak több olyan paraméter vizsgálatára is, amelyek
befolyásolják a rögzítés stabilitását, ezért először a különböző modellekkel végzett
vizsgálatok eredményeit mutatom be, majd a következő fejezetben külön-külön értékelem
ezek jelentőségét.
A számításokhoz az alábbi geometriai modelleket alakítottam ki (5. táblázat):
A modell
jele

A csontszövet fajtája

A szegmentum alakja

A szegmentum
vastagsága

GM1

corticalis

hasáb

4 mm

GM2

corticalis/ spongiosa

hasáb

17 mm

GM3

corticalis

gömbsüveg

4 mm

GM4

corticalis + spongiosa

réteges hasáb

4+8 mm

GM5

corticalis + spongiosa

réteges gömbsüveg

4+8 mm

GM6

corticalis + spongiosa

réteges félgömb

4+21,5 mm

GM7

corticalis + spongiosa

réteges proximális
femur

-

5. táblázat. A geometriai modellek.

A számításoknál alkalmazott geometriai modellek:
A GM1 jelű modell
A modellezés során a corticalis csontréteget egy 20x20 mm-es alapterületű, 4 mm vastag
négyzet alapú hasábbal modelleztem, amelynek közepébe 3,5 mm mélyen került bele az
egyes menetek menetprofiljának ellendarabja. A nem kívánt csúcsfeszültségek elkerülése
érdekében a vizsgálati területtől távol módosítottam a menetkifutást oly módon, hogy ezen a
területen a korábbi névleges átmérőt a menetprofil külső névleges átmérőjének megfelelő
átmérőre vastagítottam (62. ábra).
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62. ábra. Kiinduló geometriai modell és metszete duplex csavaron bemutatva.
A GM1 jelű modell alkalmas különféle kialakítású csavarok esetén a kiszakító erő
meghatározására adott csont modellnél, továbbá a csavar behajtásánál előforduló
szöghibának a vizsgálatára.
A pozícionálási hibát (szöghibát) úgy értelmezem, mint a csavar tengelyének és a
combfej adott pontjára fektetett sík normálisának a szögeltérését. Pozícionálási hibának
tartom azt az esetet is, amikor a két csavar tengelye között szögeltérés van. A csavarok
pozícionálási hibája fontosságának megítélése érdekében az egyes menettípusoknál két
modellt építettem. Mind a két esetben a deviáció a becsavarási középtengelytől 5° volt,
azonban az egyes modelleknél eltérő irányban, ezeket a 63. ábra szemlélteti.

63. ábra. A csavarok ± 5°–os pozícionálási hibával behajtva a csontba.
A GM2 jelű modell
A modell kialakítása során a vizsgált csontréteget (corticalis és spongiosa) ebben az
esetben is egy 20x20 mm-es alapterületű, de nagyobb, mintegy 4 menetnek megfelelő
vastagságú (17 mm) négyzet alapú hasábbal modelleztem, amelynek közepébe a hasáb
méretének megfelelően került bele az egyes menetek menetprofiljának ellendarabja.
A GM2 jelű modell alkalmas adott csavartípusoknál a menetprofil, az anyagjellemzők
és a kiszakító erő közötti kapcsolat vizsgálatára.
A GM3 jelű modell
A combfej valóságos alakját pontosabban közelítettem, a fejet az átlagos anatómiai
méreteknek megfelelően egy 51 mm külső átmérőjű gömbsüveg 80°-os szeletével
modelleztem (64. ábra). A modellezés során a korábbi modellekhez hasonló vastagságúnak
vettem a corticalis réteget. A geometriai különbségeken kívül a készített modellek minden
más tekintetben megegyeznek a korábban ismertetett végeselem modellekkel.
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64. ábra. A geometriai modellek felépítése simplex és duplex csavar esetén.
A pozicionálási hibát ebben az esetben is szögeltéréssel vettem figyelembe (65. ábra).

65. ábra. A simplex és duplex csavar ± 5°–os pozícionálási hibával behajtva a csontba
A GM3 jelű modell alkalmas különféle kialakítású csavarok esetén a kiszakító erő
meghatározására adott csont modellnél, továbbá a csavar behajtásánál előforduló
szöghibának a vizsgálatára, valamint annak megítélésére, hogy a csont-szegmentum
pontosabb alakja milyen mértékben befolyásolja az eredményeket.
A GM4 jelű modell
Ennél a modellnél az egyes csontrétegeket egy 20x20 mm alapterületű, corticalis réteg
esetében egy 4 mm-es, spongiosa réteg esetében pedig egy 8 mm-es négyzet alapú
hasábbal modelleztem. A nem kívánt csúcsfeszültségek elkerülése érdekében (a korábbi
esetekhez hasonlóan) a vizsgálati területtől távol módosítottam a menetkifutást oly módon,
hogy ezen a területen a korábbi névleges átmérőt a menetprofil külső névleges átmérőjének
megfelelő átmérőre vastagítottam.
A 66. ábrán a kiinduló geometriai modell látható mind duplex, mind pedig simplex
menetű csavar esetében.
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a)

b)

66. ábra. Kiinduló geometriai modellek metszetben ábrázolva,
a) simplex csavar, b) duplex csavar esetén.
A GM4 jelű modell alkalmas különféle kialakítású csavarok esetén a kiszakító erő
meghatározására réteges csont modellnél (a corticalis és a spongiosa csontszövet egyidejű
figyelembe vételére), valamint a pozícionálási hibának a vizsgálatára. Ennél a modellnél a
combfej valóságos geometriáját még nem veszem figyelembe.
A GM5 jelű modell
A combfej valóságos alakjának pontosabb közelítésével alakítottam ki a korábbi
modellhez hasonló felépítésű rétegmodellt, különféle menetprofilú combnyak csavarokkal. A
modellezés során az előzőekhez hasonlóan egy 51 mm külső átmérőjű, 4 mm vastag
gömbsüveg 80°-os szeletével modelleztem a corticalis réteget, míg folytatólagosan további
10 mm vastagságban a spongiosa réteget. Az 67. ábrán a kiinduló geometriai modell látható
duplex és HB menetprofilú csavar esetében.

67. ábra. A gömbsüveg alakú réteges geometriai modellek.
A GM5 jelű modell alkalmas különféle kialakítású csavarok esetén a kiszakító erő
meghatározására réteges csont modellnél, valamint a pozícionálási hibának a vizsgálatára.
A GM6 jelű modell
A combfejben és a csavarokban a terhelések hatására kialakuló feszültségi- és
alakváltozási viszonyok még pontosabb leírására módosítottam a rétegmodellt. Az
előzőekben alkalmazott 40°-os gömbsüveg cikkelyek helyett félgömb alakú rétegmodelleket
készítettem (68. ábra). A vizsgálat során számításokat végeztem a simplex, a duplex és a
HB menetű csavarral is. Ezeket a modelleket már a korábban alkalmazott SolidWorks
Simulation 2010-es szoftver helyett az Ansys V13.0-ás verziójával futattam.
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68. ábra. A félgömb modellek felépítése és ábrázolása fél-metszetben
A GM7 jelű modell
A korábbi csont szegmentumok helyett a femur proximalis részének modellezésével
lehetőség nyílik a combfejben a terhelések hatására kialakuló viszonyok pontosabb leírására
Manninger-csavar és duplex csavar esetében is. A GM7 modellnél is az analízist az Ansys
V13.0-ás verziójával futattam. A femur modellel kapott számítási eredmények alkalmasak
lehetnek a korábbi biomechanikai mérési eredményekkel való összevetésre.
Irodalmi adatok és a SYNTHES cég által készített műcsont (Educational kit, Swiss
made) segítségével kialakítottam a combcsont, valamint a proximális rész geometriai
modelljét (69. ábra), valamint annak a számításokhoz megfelelő leegyszerűsített modelljét,
amelyet a 70. ábrán mutatok be.
A modell kismértékű módosításával (a combnyakon törést hozok létre) a törés
gyógyulás során a feszültségi és az alakváltozási viszonyok néhány lépése nyomon
követhető (71. ábra).

69. ábra. A műcsont képe és a femur egyszerűsített geometriai modellje.
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70. ábra. A femur geometriai modellje.

71. ábra. A combnyaktörés geometriai modellje.
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A végeselem hálók felépítése

A GM1 és a GM2 típusú modellek hálózásához négy csomópontos tetraéder elemeket
használtam. A globális elemméretet 2 mm-re választottam. Lokális hálósűrítést végeztem
viszont mind a duplex, mind pedig a simplex csavarok csontszövetbe becsavart
menetrészénél (itt lokálisan az elemméretet 0,12 mm-re csökkentettem) (72. ábra), valamint
a corticalis csontszövet belső menetes részénél is (itt is az előzőhöz hasonlóan az
elemméretet 0,12 mm-re csökkentettem, 73. ábra). A csonthoz nem kapcsolódó menetprofil
alakjának pontosabb lekövetése érdekében is további hálósűrítést alkalmaztam, itt az
elemméretet 1 mm-re csökkentettem.
Megvizsgáltam a SolidWorks Simulation szoftver használatánál a 10 csomópontos
tri-kvadratikus tetraéder elemek használatának a lehetőségét is. Ezzel ténylegesen
növekszik ugyan a számítási pontosság, azonban a csavar geometriai kialakítása
mindenképpen igényli a beállított sűrű hálót a geometria pontos lekövetése miatt. Már ennél
az egyszerűbb modellnél is a nagy elemszám miatt olyan mértékben megnövekedne a
csomópontok száma, hogy a megnövekedett erőforrás-igény nincs arányban az új elemek
okozta pontosság növekedéssel [94]. Az összetettebb modelleknél (amelyeknél az Ansys
V13.0-ás verziójával végeztem a számításokat) természetesen a tíz csomópontos trikvadratikus tetraéder elemeket használtam.

72. ábra. A végeselem háló felépítése és besűrítése a csavar végén (duplex csavar).

73. ábra. A csontnál alkalmazott sűrített végeselem háló (simplex és duplex csavar).
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A GM3 típusú modellek hálózásához is az előző vizsgálatokban is alkalmazott négy
csomópontos tetraéder elemeket használtam. A globális elemméretet 2 mm-re választottam.
Lokális hálósűrítést végeztem ebben az esetben is mind a duplex, mind pedig a simplex
csavarok csontszövetbe becsavart menetrészénél, valamint a corticalis csontszövet belső
menetes részénél is az elemméretet 0,12 mm-re csökkentettem (74. ábra). A csonthoz nem
kapcsolódó menetprofil alakjának pontosabb lekövetése érdekében is további hálósűrítést
alkalmaztam, itt az elemméretet 1 mm-re csökkentettem.

74. ábra. A végeselem háló a csavaron és a csontban (duplex csavar).
A többi csavar-csont kapcsolat modellezésénél alkalmazott végeselem háló felépítése
megegyezik a duplex csavaron bemutatott hálózással.
A GM4 típusú modellek hálózásához is négy csomópontos tetraéder elemeket
használtam, a globális elemméretet 2 mm-re választottam, de helyi hálósűrítést végeztem a
simplex és a duplex csavar-csont kapcsolat modellezésénél, a csavar csontba becsavart
menetrészénél (75. ábra), továbbá mind a corticalis, mind a spongiosa csontréteg belső
menetes részénél is az elemméretet 0,132 mm-re csökkentettem (76. ábra). A
csontrétegekhez nem kapcsolódó csavarrész menetprofil alakjának pontosabb követése
érdekében további hálósűrítést alkalmaztam, de itt az előzőnél durvább, 1,4 mm-es elemeket
használtam (77. ábra). Ezt a lépést az indokolta, hogy a vizsgálatokra használt végeselem
modul ~1,2 millió elemszám fölött már nem tudta kiszámolni a végeredményt, így ezekkel az
egyszerűsítésekkel sikerült a feladatot kézben tartani.

75. ábra. A végeselem háló felépítése a duplex csavaron szemléltetve.
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76. ábra. A csavarok végén alkalmazott sűrített végeselem háló (duplex csavar).

77. ábra. A csontrétegek esetén alkalmazott sűrített végeselem háló (duplex modell).
a) Corticalis réteg
b) Spongiosa réteg
A GM4 típusú modelleknél alkalmazottakhoz hasonlóan a GM5 típusú modellek
hálózásához is négy csomópontos tetraéder elemeket használtam. A globális elemméret
2 mm volt. Hálósűrítést végeztem a csavarok csontrétegekbe becsavart menetrészénél,
valamint mindkét csontréteg belső menetes részénél, az elemméretet a korábbi modellektől
eltérően 0,121 mm-re csökkentettem (78. ábra). A csavarok csontrétegekhez nem
kapcsolódó részénél a menetprofil alakjának pontosabb lekövetése érdekében további
hálósűrítést alkalmaztam, de a korábbinál durvább, 1,4 mm-es elemeket használtam.

78. ábra. A végeselem háló felépítésének szemléltetése a simplex csavaron.
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A csavarok végén és a csontrétegek esetén alkalmazott sűrített végeselem háló hasonló volt
az előzőekhez, (79. ábra).
A HB menetű csavar (GM5 modell) hálózásához is 4 csomópontos tetraéder elemeket
használtam, de az előzőektől eltérően a globális elemméretet ebben az esetben 1,5 mm-re
választottam, a kapcsolódó csavarmeneteknél és a csontrétegeknél a helyi hálósűrítéshez
pedig az elemméretet 0,121 mm-re csökkentettem (80. ábra).

79. ábra. A végeselem háló felépítése és a csavar végén alkalmazott sűrített végeselem háló

80. ábra. A csontrétegek esetén alkalmazott sűrített végeselem háló (HB menetű csavar).
a) Corticalis réteg
b) Spongiosa réteg
A GM6 típusú modellek vizsgálatához a hálózás során a tíz csomópontos
tri-kvadratikus tetraéder elemeket alkalmaztam, az érintkezési tartomány környezetében
hálósűrítéssel. A globális elemméret 1,5 mm volt, míg az érintkezési tartomány közvetlen
környezetében az elemméretet 0,12 mm-re csökkentettem. Az egyes modellek esetében a
háló felépítését a 81. ábra szemlélteti.

57

Bagi István

PhD-értekezés

81. ábra. A végeselem háló felépítése a duplex csavar esetében.
A GM6 típusú modelleknél a numerikus analízis számítási erőforrás igényének
szemléltetésére a hálózás fontosabb paramétereit a 6. táblázatban foglaltam össze.
Simplex modell

Duplex modell

Csomópontok száma:

1728272 db

1725968 db

Elemszám:

1039570 db

1038232 db

6. táblázat. A hálózás fontosabb paraméterei (GM6).

A GM7 típusú modellek vizsgálatához is a hálózás során a tíz csomópontos
tri-kvadratikus tetraéder elemeket alkalmaztam, az érintkezési tartomány környezetében
hálósűrítéssel. A globális elemméretet 6 mm-re választottam, míg az érintkezési tartomány
közvetlen környezetében az elemméretet 0,8 mm-re csökkentettem (82. ábra).
A módosított GM7 típusú modellek (combnyak törés modellezése) vizsgálatánál a lokális
elemsűrítést 0,8 mm-ről felemeltem 1,5 mm-re. Ennek az volt az oka, hogy a számításnál
egy másik érintkezési zónát is figyelembe kellett venni, ez a kontakt elemekkel együtt már
olyan mértékű elemszám növekedést jelentett volna, amelyet a rendelkezésemre álló gép
racionálisan nem tudott kezelni. Végeztem teszt-futtatásokat; az eredeti hálózáshoz képest
az 1 - 1,5 mm-es hálózás kis eltérést mutatott, de a trendet jól követte.
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82. ábra. A végeselem háló felépítése proximalis femur esetén.
A GM7 típusú modelleknél a numerikus analízis számítási erőforrás igényének
szemléltetésére a hálózás fontosabb paramétereit a 7. táblázatban foglaltam össze.
Simplex modell

Duplex modell

Csomópontok száma:

252324 db

258346 db

Elemszám:

148965 db

152362 db

7. táblázat: GM7 modellek elem- és csomópontszáma.

5.4.

Az analízis során számításba vett anyagjellemzők

Miután a kutatásomban a combnyaktörés rögzítésének stabilitását vizsgálom különféle
combnyak csavarok esetén, így az összehasonlító számításoknál egyrészt az irodalmi
adatokból vett átlagos csontjellemzőkkel leírt lineárisan rugalmas, másrészt a korábbi
biomechanikai mérésekből származtatott terhelés-deformáció nemlineáris függvényt
használom az analízis során.
A számítások előkészítése során természetesen az anyagjellemzők változatos
értékeivel végeztem futtatásokat, de az analízis során a különféle menetprofilú csavarok
adott jellemzői összehasonlíthatósága érdekében ugyanazokkal az anyagjellemzőkkel
végeztem az egyes modellek numerikus vizsgálatát.
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A számításoknál figyelembe vett anyagjellemzők átlagos értéktartománya az irodalomban:
corticalis csontállományra Ec = 12,4-20,2 GPa, = 0,3,
spongiosus csontállományra Es =100-1200 MPa, = 0,2-0,3.
A végeselemes számításoknál (átlagos osteoporoticus állapotú combfejet feltételezve)
az egyes modelleknél a következő értékeket választottam:
Ec = 16,5 GPa,
Es = 400 MPa,
A 316L típusú acél esetén pedig
E = 200 GPa,

= 0,3
= 0,2
= 0,26

Ezekben az esetekben a számítások során lineárisan rugalmas anyagtörvényt használtam. A
vizsgálatok másik körében a csontra vonatkozó nemlineáris anyagtörvényeket a mérések
átlagából származtatott következő terhelés-deformáció függvénnyel (83. ábra), illetve annak
analitikus függvényével vettem figyelembe. A minták biológiai jellege miatt részletes
statisztikai elemzés készítésére nem volt lehetőség.
A húzódiagram és közelítő egyenlete:

83. ábra. A terhelés-deformáció függvénye húzásnál

σ = 9·108 ε5 – 2·108 ε4 + 8·106 ε3 – 146978 ε2 + 1105,9 ε - 0,1459

(1)

A nyomódiagram és közelítő egyenlete:

83. ábra. Erő-elmozdulás nyomódiagram.

σ = 3·1010 ε5 – 5·109 ε4 + 2·108 ε3 – 4·106 ε2 + 33220 ε - 4,3891

(2)
60

Bagi István

5.5.

PhD-értekezés

A peremfeltételek és a terhelések

A GM1, GM2 és GM4 típusú modellek alsó felületén, a csavar középvonalától
számított 13 mm átmérőjű körön kívül fix, az összes szabadságfokot lekötő megfogást
alkalmaztam a csontréteg elmozdulásának megakadályozása céljából. A csavar
tengelyirányú elmozdulásának biztosítása érdekében - annak szárán - egy csak radiális
irányú szögelfordulást gátló megfogást alkalmaztam a modellnél (84. és 85. ábra).
A numerikus analízishez egytengelyű normál (húzó-, nyomó-) igénybevételt
választottam terhelésként, mert ez a terhelési mód egyrészt jól mutatja az egyes vizsgálati
paraméterek hatását, másrészt a szakirodalom is előszeretettel választja ezt a kiszakítást és
a kvázi-statikus nyomást, harmadrészt a laboratóriumi cadaver kísérletekben is normál
igénybevétellel történt a különböző csavarok összehasonlító kísérleti vizsgálata [1], [103],
[104]. Ilyen módon lehetőségem lesz a számítási és a mérési eredmények összevetésére.
A terhelő erőt minden ilyen típusú modell esetében a csavar alsó felületén keresztül
adtam a modellre, az egyenes húzást megvalósító modellek esetében a felületre
merőlegesen, a ferde húzást szimuláló modellek esetében a csontlemez oldallapjával
párhuzamosan.

84. ábra. A terhelés és a megfogások a duplex csavaron szemléltetve (GM1 modell).

85. ábra. A terhelés és a megfogások a GM2 modell esetén.
A GM3 típusú modellek esetében is az alsó felületen, a csavar középvonalától
számított 13 mm átmérőjű körön kívül fix, az összes szabadságfokot lekötő megfogást
alkalmaztam a csontréteg elmozdulásának megakadályozása céljából. A csavar
tengelyirányú elmozdulásának biztosítása érdekében - annak szárán - egy csak radiális
irányú szögelfordulást gátló megfogást alkalmaztam a modellnél.
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A terhelő erőt a csavar alsó felületén keresztül adtam a modellre, a felületre
merőlegesen (86. ábra).

86. ábra. A terhelés és a megfogások a duplex csavaron szemléltetve (GM3 modell).
A GM5 típusú modellek alsó felületén, a csavar középvonalától számított 14 mm
átmérőjű körön kívül fix, az összes szabadságfokot lekötő megfogást alkalmaztam a
csontréteg elmozdulásának megakadályozása céljából. A csavar tengelyirányú
elmozdulásának biztosítása érdekében - annak szárán - egy csak radiális irányú
szögelfordulást gátló megfogást alkalmaztam (87. ábra).
A terhelő erőt a csavar alsó felületén keresztül adtam rá a modellre a csontlemez
oldallapjával párhuzamosan.

87. ábra. A terhelés és a megfogások a duplex csavaron szemléltetve (GM5 modell).
A GM6 típusú modellek esetében a vizsgálatok peremfeltételei megegyeznek a korábbi
modelleknél alkalmazott peremfeltételekkel. A terhelést a csavarok alsó felületén, tengely
irányban adtam rá. A csontok elmozdulását a spongiosa réteg alsó felületének fix
megfogásával gátoltam meg. Annak érdekében, hogy a csavarok kizárólag csak tengely
irányba tudjanak elmozdulni, azok szárán egy radiális, illetve egy tangenciális irányú
elmozdulást meggátoló megfogást alkalmaztam. A peremfeltételek elhelyezkedését a
modellen a 88. ábra szemlélteti.

88. ábra. A számítások peremfeltételei a duplex csavaron szemléltetve (GM6 modell).
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A GM7 típusú modelleknél a vizsgálatok peremfeltételeit a 89. ábra mutatja. Fix
megfogást alkalmaztam a proximalis femur hagyományos (méréseknél szokásos)
befogásának megfelelően [20]. [21], [29], [52], [89], [97].

89. ábra. A terhelés és a megfogások a proximalis femuron (GM7 modell).
A terhelőerő minden esetben nyomóerő volt, amelyet segédtest segítségével adtam rá
a megoszló erőrendszer modellezésére, az erő irányát a femur anatómiai helyzetének
megfelelően, a csont tengelyével szöget bezáróan vettem fel (90. ábra).

90. ábra. Femur kísérleti vizsgálata [87].
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Kontakt kapcsolat az érintkező elemek között

A GM1, GM2, GM3 modellek esetében – törekedve a valóságos viszonyok minél
pontosabb leírására - a kapcsolódó elemek között ún. No Penetration kontakt kapcsolatot
definiáltam, amelynek köszönhetően az egyes felületek szabadon elmozdulhatnak
egymáson, de nem hatolhatnak bele a másikba, így modellezve a valóságos érintkezési
kapcsolatot.
A GM4, GM5 modellek esetében pedig - figyelembe véve, hogy ezek a modellek már a
spongiosa csontréteget is számításba veszik - a valóságos viszonyokat úgy modelleztem,
hogy a csavar és a spongiosa réteg között No Penetration típusú érintkezési kapcsolatot
definiáltam, amelynek köszönhetően az egyes felületek szabadon elmozdulhatnak
egymáson, de nem hatolhatnak bele a másikba, míg a két csontréteg között ezzel
ellentétben ún. Bounded (ragasztott) kapcsolatot írtam elő, ezzel modellezve, hogy a két
csontréteg - azok találkozásánál - együtt mozdul el.
A GM6 típusú modellek vizsgálatánál a csavar és az egyes csontrétegek
érintkezésénél ún. Frictional kontakt-kapcsolatot írtam elő, amely hatására az egyes
érintkező elemek nem tudnak egymásba hatolni a terhelés hatására. A súrlódási tényező
nagyságát µ=0,1-re választottam. A két csontréteget az Ansys szoftver segítségével
összefűztem, amely azt eredményezte, hogy a program a hálózás esetén a két réteget
ugyan egy testként kezelte, de lehetőségem volt a két csontrétegnek különböző
anyagtulajdonságot meghatározni. Ezzel a módszerrel a számítás során az érintkezési
kapcsolatot (Bounded kapcsolat) elkerülhettem, és ennek eredményeként a nagyon hosszú
számítási idő számottevően lecsökkent. (Az eredményeket ellenőriztem, ugyanazon
geometriai modellt felvéve, egy durvább háló esetén Frictional és Bounded érintkezési
kapcsolat használata esetén is, és ugyanazokat az eredményeket kaptam.)
A GM7 típusú modelleknél az érintkező elemek között definiált érintkezési kapcsolat:
Frictional (súrlódásos) kapcsolat volt. A súrlódási tényező értékét a számítások során µ=0,1
nagyságúra vettem. A combnyak-törést figyelembe vevő modellek esetén a törési sík mentén
is súrlódásos kapcsolatot definiáltam. Ebben az esetben azonban a súrlódási tényező
értékét nagyobbra választottam (µ=0,1-0,5), a gyógyulási folyamat szimulálására.
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6.

AZ ANALÍZIS EREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE

6.1.

A csavarok menetprofil kialakításának és a pozicionálási hibának a
hatása a kihúzási erőre

A kiszakító erő meghatározása corticalis csontszövet esetén
(GM1 modellek)
1. A csavarok igénybevétele egyenes húzás, a csontszövetre megengedett határterhelés (felületi nyomás) 70 MPa.
A feszültségi és alakváltozási viszonyokat a duplex csavaron mutatom be (91. - 95. ábrák).

91. ábra. A csavarban ébredő feszültségek, metszetben ábrázolva.

92. ábra. Az előző eredmények szétválasztott elemeken.

93. ábra. A csontban ébredő feszültségek (nagyítva).
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94. ábra. A csavarban ébredő feszültség (a skála értékei feljebb állítva).

95. ábra. A kapcsolódó elemek tengely irányú elmozdulása.
A simplex menetű csavar egyenes húzásakor a kiszakító erő nagysága: 400 N, a duplex
csavarnál pedig 600 N.
2. A csavarok igénybevétele ferde húzás (a szögeltérés ±5°), a csontszövetre
megengedett határterhelés (felületi nyomás) 70 MPa.
A feszültségi és alakváltozási viszonyokat a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért
itt is a duplex csavaron mutatom be (96.-100. ábrák).

96. ábra. A duplex csavarban ébredő feszültségek, metszetben ábrázolva.

97. ábra. Az előző eredmények szétválasztott elemeken.
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98.ábra. A csontban ébredő feszültségek (nagyítva).

99. ábra. A csavarban ébredő feszültség (a skála értékei feljebb állítva).

100. ábra. A kapcsolódó elemek tengely irányú elmozdulása.
A simplex menetű csavar ferde húzásakor a kiszakító erő nagysága: 350-370 N, a duplex
csavarnál pedig 490-530 N, attól függően, hogy a menetkifutás a csontszövetben hogyan
helyezkedik el.
Összefoglalva a számított eredményeket (8. táblázat és 2. diagram):
Vizsgált eset
Simplex csavar egyenes húzása
ferde húzás /±5°-os kitérés/
Duplex csavar egyenes húzása
ferde húzás /±5°-os kitérés/

Kritikus terhelés
400 N
350-370
600 N
490-530 N

8. táblázat. A kiszakító erő egyenes és ferde húzásnál (GM1)
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2. diagram. A kiszakító erő egyenes és ferde húzásnál (GM1).

6.2.

A csontszövet minőségének hatása a kiszakító erőre
(GM2 modellek vizsgálata)
A csavarok igénybevétele egyenes húzás, a csontszövetre megengedett határ-terhelés
corticalis csontszövetnél 70 MPa, spongiosa csontnál pedig 20 MPa.

A feszültségi és alakváltozási viszonyokat a duplex csavaron mutatom be (101.-103.
ábrák), a többi csavar esetén hasonló jellegűek az ábrák.

101. ábra. A csavarban ébredő feszültségek, metszetben ábrázolva,
(spongiosa és corticalis rétegnél).

102. ábra. A csontban ébredő kritikus feszültség helye (spongiosa és corticalis rétegnél).
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103. ábra. A csavarokban ébredő feszültség (a skála értékei feljebb állítva)
(spongiosa és corticalis rétegnél).
A simplex és a duplex menetű csavar egyenes húzásakor a kiszakító erő nagyságát
spongiosa és corticalis rétegnél a 9. táblázat és a 3. diagram mutatja.
Vizsgált eset

Kritikus terhelés

Simplex csavar: spongiosa réteg

1000 N

corticalis réteg

1400 N

Duplex csavar: spongiosa réteg

1300 N

corticalis réteg

1750 N

9. táblázat. A kiszakító erő a kétféle csontszövetnél.

Kiszakító erők [N]

2000
1500
1000

1750
1400

1300

1000
spongiosa réteg
corticalis réteg

500
0
Simplex csavar

Duplex csavar

3. diagram. A kiszakító erő a kétféle csontszövetnél.
A kapott értékeket nem vethetjük össze az előzőekkel, mert a csontréteg vastagsága
több mint négyszerese volt a GM1 modellének, így több menet kapaszkodik a csontba, és
több menet vesz részt (ha nem is egyforma mértékben) a terhelés felvételében.
Szembetűnő, hogy a spongiosa csontállománnyal vizsgált modellek teherbírása
csupán 35-40 %-kal alacsonyabb a corticalis csontréteg teherbírásánál.
Ennek az a magyarázata, hogy a spongiosa csontszövet rugalmassága nagyobb, mint
a corticalis rétegé, ezért ez a csontszövet a terhelés hatására jobban deformálódik. Ebből
adódik, hogy a spongiosa csontszövet esetén az egyes menetek kihasználtsága is nagyobb,
egyenletesebben oszlik el rajtuk a terhelés. Ezzel szemben a corticalis réteg esetében, ha
megfigyeljük a feszültség ábrákat, látható, hogy az egyes menetek kihasználtsága a
csontban közel sem azonos, lokális csúcsfeszültség lép fel a menet kifutásánál, míg az
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egyes menetek kihasználtsága csupán harmada, negyede a maximálisan megengedhető
feszültségnek.
A kritikus feszültség minden terhelési esetben két helyen jelentkezett: egyrészt a
csontréteg azon pontjában, ahol kifut belőle a belevágott menet, másrészt pedig abban a
pontban, ahol a menet a csavar elején elkezd kapaszkodni a csontrétegbe. A kritikus
helyeket a duplex csavar egyenes húzásos terhelési esetére készített modelljének
eredményein a 104. ábra mutatja be.

104. ábra. A kritikus feszültség megjelenésének helye a vizsgált modelleken.
A bemutatott közelítéssel kapott eredményeket pontosítani lehet úgy, hogy megfelelő
nemlineáris anyag törvényt állítunk be (lásd pl. a GM6 modellnél), így megvizsgálható, hogy
a nagyobb terhelések hatására milyen mértékben „folyik meg” a csont réteg, okoz ez
„tönkremenetelt” a beállított terhelés hatására, illetve a megfolyás hatására milyen
mértékben veszi fel a menet többi része a terhelést.

6.3.

A combfej geometriájának hatása a kiszakító erőre
(GM3 modellek)

1. A csavarok igénybevétele egyenes húzás, a csontszövetre megengedett határterhelés corticalis csontszövetnél 70 MPa, spongiosa csontnál pedig 20 MPa.
A feszültségi és alakváltozási viszonyokat a duplex csavaron mutatom be (105.-108. ábrák).

105. ábra. A csavarban ébredő feszültségek, metszetben ábrázolva.
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106. ábra. A csontban ébredő kritikus feszültség helye (nagyítva).

107. ábra. A csavarban ébredő feszültség (a skála értékei feljebb állítva).

108. ábra. A kapcsolódó elemek elmozdulása.
A simplex menetű csavar egyenes húzásakor a kiszakító erő nagysága: 440 N, a duplex
csavarnál pedig 650 N.
2. A csavarok igénybevétele ferde húzás (a szögeltérés ±5°), a csontszövetre
megengedett határterhelés (felületi nyomás) 70 MPa.
A feszültségi és alakváltozási viszonyokat a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért
itt is duplex csavaron mutatom be (109.-112. ábrák).

109. ábra. A csavarban ébredő feszültségek, metszetben ábrázolva.
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110. ábra. A csontban ébredő feszültségek a terhelés hatására nagyítva.

111. ábra. A csavarban ébredő feszültség (a skála értékei feljebb állítva).

112. ábra. A kapcsolódó elemek elmozdulása.
A simplex menetű csavar ferde húzásakor a kiszakító erő nagysága: 395-415 N, a
duplex csavarnál pedig 560-590 N, attól függően, hogy a menetkifutás a csontszövetben
hogyan helyezkedik el.
Összefoglalva a számított eredményeket (10. táblázat és 4. diagram):
Vizsgált eset
Simplex csavar egyenes húzása
ferde húzás /±5°-os kitérés/
Duplex csavar egyenes húzása
ferde húzás /±5°-os kitérés/

Kritikus terhelés
440 N
395-415 N
650 N
560-590 N

10. táblázat. A kiszakító erő egyenes és ferde húzásnál (GM3).
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4. diagram. A kiszakító erő egyenes és ferde húzásnál (GM3).

6.4.

A súrlódási tényező hatása a rögzítés stabilitására
(GM2 modellek)
A csavarok igénybevétele egyenes húzás, a csontszövetre megengedett határ-terhelés
corticalis csontszövetnél 70 MPa, spongiosa csontnál pedig 20 MPa.

A korábban vizsgált két csavartípus (simplex és duplex csavar) esetében lefuttattam
ugyanazt a terhelési esetet annak érdekében, hogy kiderítsem van-e valamilyen hatása a
végzett vizsgálatok eredményeire a súrlódási tényezőnek. A vizsgálatoknál a súrlódási
tényező nagyságát µ=0-0,5 közötti értékre állítottam, 0,1 lépcsőzéssel. A vizsgálati
eredményeket a duplex csavar esetében mutatom be (113. és 114. ábra).

113. ábra. A csontban ébredő feszültségek a terhelés hatására nagyítva (duplex).
a) µ=0
b) µ=0,5
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a)

b)

114. ábra. A csavarban ébredő feszültség ( a) µ=0, b) µ=0,5).
Az eredményekből látható, hogy magában a csontban a terhelés hatására a kritikus
feszültség helye és mértéke szemmel láthatóan változatlan maradt mind a két csavartípus
esetében. A súrlódási tényezőnek elsősorban a érintkezési kapcsolat minőségére, a
kiszakító erőre pedig áttételesen van hatása, mert a súrlódási tényező figyelembevételének
hatására az egyenértékű feszültség mind a két csavar esetében csökkent. A
feszültségváltozás mértéke 4-6%, a csonttörés rögzítés stabilitására gyakorolt hatása nem
számottevő.

6.5.

A kétféle csontszövet és a combfej geometriájának együttes hatása a
kiszakító erőre
Csak a csontszövetek hatásának vizsgálata
(GM4 modellek)
A csavarok igénybevétele egyenes húzás, a csontszövetre megengedett határ-terhelés
corticalis csontszövetnél 70 MPa, spongiosa csontnál pedig 20 MPa.

A corticalis csontréteg vastagsága 4 mm, a spongiosa rétegé pedig kb. 2 menetnyi,
10 mm volt. A futtatásokat addig végeztem, amíg a csontba vágott menet esetén valahol
nem jelent meg a beállított határértéket (70 MPa, illetve 20 MPa) meghaladó feszültség. A
feszültségi és alakváltozási viszonyokat ebben az esetben a simplex csavaron mutatom be
(115.-116. ábra), a többi csavar esetén hasonló jellegűek az ábrák.

115. ábra. A simplex csavar alkalmazása esetében az egyes csontrétegekben ébredő
feszültségek, és azok helye.
a) corticalis réteg
b) spongiosa réteg
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116. ábra. A tartományok kiterjedése, ahol a határfeszültség közeli feszültségek ébrednek.
a) corticalis réteg
b) spongiosa réteg
A simplex menetű csavar egyenes húzásakor a kiszakító erő nagysága a két
csontréteg együttes figyelembevételénél (rétegmodell) 1000 N, duplex csavarnál pedig
ugyanez 1400 N nagyságra adódott.
A kétféle csontszövet és a combfej geometriájának együttes hatása a kiszakító
erőre
(GM5 modellek)
A csavarok igénybevétele egyenes és ferde húzás (a szögeltérés ±5°), a csontszövetre
megengedett határterhelést corticalis csontszövetnél 70 MPa, spongiosa csontnál
pedig 20 MPa-ra választottam.
A modelleknél a corticalis csontréteg vastagsága 4 mm, a spongiosa rétegé pedig
10 mm volt. Három csavartípusra (Manninger-csavar, simplex és duplex menetű csavar)
végeztem el az analízist. A futtatásokat addig végeztem, amíg a csontba vágott menet
esetén valahol nem jelent meg a beállított határértéket (70 MPa, illetve 20 MPa) meghaladó
feszültség. A feszültségi és alakváltozási viszonyokat a duplex csavaron mutatom be (117.121. ábra).

117. ábra. A csavarban ébredő feszültségek, metszetben ábrázolva.
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118. ábra. A csontban ébredő feszültségek a terhelés hatására nagyítva.

119. ábra. A kapcsolódó elemek elmozdulása.

120. ábra. Az egyes csontrétegekben ébredő feszültségek, és azok helye.
a) corticalis réteg
b) spongiosa réteg

121. ábra. A tartományok kiterjedése, ahol a határfeszültség közeli feszültségek ébrednek.
a) Corticalis réteg
b)Spongiosa réteg
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A három különböző menetprofilú csavar egyenes és ferde húzásakor a kiszakító erő
nagyságát a két csontréteg együttes figyelembevételénél (rétegmodell) a jobb
áttekinthetőség kedvéért táblázatosan adom meg (11. táblázat és 5. diagram):

Vizsgált eset
Simplex csavar egyenes húzása
ferde húzás /±5°-os kitérés/
Duplex csavar egyenes húzása
ferde húzás /±5°-os kitérés/
HB menetű csavar egyenes húzása
ferde húzás /±5°-os kitérés/

Kritikus terhelés
1100 N
980-1030 N
1540 N
1280-1400 N
850 N
750-790 N

11. táblázat. A kiszakító erő egyenes és ferde húzásnál (GM5)

5. diagram. A kiszakító erő egyenes és ferde húzásnál (GM5).
Az eredményeket értékelve megfigyelhető, hogy a menetek geometriájának
bonyolultsága (legalább is végeselemes szempontból) minden modell esetében egy-egy
pontban lokális csúcsfeszültséget okoz. Azonban az egyes modelleken ezek csupán egy
elemnél jelentkeznek, így lokálisan figyelmen kívül hagyhatóak. Ezektől eltekintve a
számítási eredményeken (117.-121. ábra) látható, hogy a terhelés hatására az adott
menetprofilok szépen, egyenletesen veszik fel a terhelést.
Az egyes csavartípusok esetén jól megfigyelhető, hogy a ferdén történő behajtás
esetén fellépő hajlítás milyen mértékű többlet feszültséget okoz a csontszövetben.
A rétegmodellek esetében kapott eredmények jól szemléltetik, hogy a különböző
csavar típusok alkalmazása milyen hatással van a csontrétegekben ébredő feszültségekre.
Ha összevetjük az eredményeket a korábbi hasábmodell (GM2) esetén kapott
eredményekkel, láthatjuk, hogy a vártnak megfelelően a belépő spongiosa réteg miatt kisebb
a maximális terhelhetőség, mint az elméletileg ugyan ilyen vastagságú corticalis réteg
esetében, azonban nagyobb, mint az elméletileg tisztán spongiosa réteg esetében. Meg kell
jegyezni azonban, hogy a modellek kialakítása miatt (GM2 17 mm, GM5 12 mm) a
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rétegmodell „maximális terhelhetősége” nagyobbnak tekinthető, azaz jól kivehető a két
csontréteg együttes hatása.

6.6.

A nemlineáris anyagtörvény és a combfej geometriájának együttes
hatása a terhelhetőségre
(GM6 modellek)

1. A csavarok igénybevétele normálerő (húzás), a csontszövetre megengedett
határterhelést corticalis csontszövetnél 70 MPa, spongiosa csontnál pedig 20 MPa-ra
választottam. A vizsgálatokat Manninger- (HB menetprofilú) és a duplex csavar
esetén végeztem el.
A korábbiakhoz hasonlóan a számításokat addig végeztem az egyes modellek
esetében, amíg a corticalis réteg esetén a terhelés hatására ébredő feszültség el nem éri a
~70 MPa, míg a spongiosa réteg esetében a ~20 MPa értéket. A 122. ábrán a terhelés
hatására a csontrétegek érintkezési felületén ébredő felületi nyomás értéke látható
Manninger csavar esetén szemléltetve.

122. ábra. A terhelés hatására ébredő felületi nyomás a csontrétegekben.
Az ábrán látható, hogy a terhelés túlnyomó részét a corticalis réteg veszi fel, ebben a
csontrétegben éri el a felületi feszültség a kritikus értéket, míg a spongiosa réteg csupán a
peremén visel számottevő terhelést, de ennek hatására is a benne ébredő feszültség csupán
10 MPa körül alakul. A 123. ábra az érintkezés státuszát szemlélteti. Látható, hogy a
terhelés hatására a súrlódás ellenére is az érintkezésben lévő felületek elcsúsznak
egymáson.

123. ábra. Az érintkezés státusza Manninger-csavar esetében (csavar nélkül ábrázolva).
A 123. ábrán ellenőrizhető a számítás elvi helyessége, hiszen az ábrákon látható, hogy
alulról nézve az érintkezést (világossárga rész) a felületek eltávolodnak egymástól, míg
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felülről nézve elcsúsznak egymáson. Ez bizonyítja, hogy csak azok a felületek vannak
érintkezésben, amelyek a valóságban is érintkeznek a felterhelés folyamán. A 124. ábrán az
egyenértékű feszültség eloszlás síkmetszete látható, a feszültségi skála különböző értékekre
történő korlátozása mellett.

124. ábra. Egyenértékű feszültség eloszlása metszetben ábrázolva,
(skála 150 MPa-ra, illetve 30 MPa-ra limitálva).
A 125. ábrán az érintkező elemek tengely irányú elmozdulása látható, a szemléltetés
szempontjából előnyösebb, metszeti ábrázolásban.

125. ábra. Az érintkező elemek tengelyirányú elmozdulása.
A GM6 modell húzó igénybevétele esetén a terhelés határértéke Manninger csavar
esetén 850 N, míg duplex csavar esetén 1200 N volt.
2. A csavarok igénybevétele ebben az esetben is normálerő (nyomás), a vizsgálatra
ugyancsak a Manninger (HB menetprofilú) és a duplex csavart választottam.
A nemlineáris anyagtörvénnyel végzett nyomóvizsgálatokat a csontrétegek érintkezési
felületén ébredő felületi nyomás, a csavarokban ébredő feszültségek és elmozdulások
meghatározására terjesztettem ki. A terhelés mértéke 1000 N volt egységesen mind a
két modell esetében.
A 126. ábrán a terhelés hatására a csontrétegek érintkezési felületén ébredő felületi
nyomás értéke látható Manninger-csavar esetén szemléltetve.
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126. ábra. A terhelés hatására ébredő felületi nyomás a csontrétegekben.
A 126. ábrán látható, hogy a teher túlnyomó részét a corticalis réteg veszi fel, a
spongiosa réteg csupán a peremén visel megemlíthető terhelést.
Az egyenértékű feszültségek eloszlásának síkmetszete a 127. ábrán látható.

127. ábra. Egyenértékű feszültségek eloszlása, metszetben ábrázolva,
(a skála 150 MPa-ra illetve 30 MPa-ra korlátozva).
A 128. ábrán az érintkező elemek tengely irányú elmozdulása látható, a szemléltetés
szempontjából előnyösebb, metszeti ábrázolásban.

128. ábra. Az érintkező elemek tengelyirányú elmozdulása.
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Az összehasonlítás érdekében a duplex csavar esetében ugyanezeket a
nyomóvizsgálatokat végeztem azonos feltételekkel.
A 129. ábrán a csontrétegek érintkezési felületén ébredő felületi nyomás értéke látható
duplex menetű csavar esetében.

129. ábra. A terhelés hatására ébredő felületi nyomás a csontrétegekben.
Az egyenértékű feszültségek eloszlásának síkmetszetét a 130. ábra szemlélteti.

130. ábra. Egyenértékű feszültségek eloszlása, metszetben ábrázolva,
(a skála 150 MPa-ra illetve 30 MPa-ra korlátozva).
A 131. ábrán az érintkező elemek tengely irányú elmozdulása látható, metszeti
ábrázolásban.

131. ábra. Az érintkező elemek tengelyirányú elmozdulása
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A GM6 modell esetében a határterheléshez tartozó átlagos nyomóerő Manningercsavar esetén 1200 N, duplex csavar esetén pedig 1850 N nagyságúra adódott.
Összehasonlítva a két számítás eredményét, az is látható, hogy a duplex csavar
alkalmazásával (eltekintve a háló durvaságából adódó feszültség csúcsoktól) egyenletesebb
eloszlásban éri a terhelés az egyes csontrétegeket, továbbá a kihasználtság mértéke is
kisebb (kisebb feszültségek ébrednek ugyanazon terhelés mellett).

6.7.

Proximalis femur modell vizsgálata
GM7 modell

A femur proximalis részének modellezésével (a femur felső harmada, amely magában
foglalja a combfejet, combnyakat, nagy trochantert, és a combcsont felső részét) lehetőség
nyílik a combfejben a terhelések hatására kialakuló viszonyok pontosabb leírására, mert
ebben az esetben az igénybevétel a korábbi modelleknél alkalmazott normálerő helyett
összetett igénybevétel (nyomás és hajlítás) lesz, hiszen a terhelés irányvektora szöget zár
be a femur hossztengelyével. A terheléseknél a terhelő nyomatékokat elhanyagolom, az
irodalomban általánosan elfogadott közelítéssel élve ([1],[21],[95]), így a vázolt modellel
kapott számítási eredmények alkalmasak lehetnek a korábbi biomechanikai mérési
eredményekkel való összevetésre.
Közepesen osteoporoticus csontállományt feltételezve a felületi nyomás határértékét
corticalis csontréteg esetében 70 MPa, spongiosa réteg esetében pedig 20 MPa nagyságúra
választottam. A futtatásokat addig végeztem, amíg a csontba vágott menet esetén valahol
nem jelent meg a határértéket meghaladó feszültség.
1000 N nagyságú nyomóerő esetén a von Mises-szerinti egyenértékű feszültségek
eloszlását a Manninger-csavar és a duplex menetű csavar esetén a 132. ábra mutatja.

132. ábra Az egyenértékű feszültségek eloszlása Manninger- és duplex csavar esetén.
A terhelés hatására kialakuló érintkezési státuszt pedig a 133. ábra mutatja. Az ábrán
azt is megfigyelhetjük, hogy csak azok a felületek vannak érintkezésben, amelyek a
valóságban is érintkeznek a felterhelés folyamán.
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133. ábra. Az érintkezés státusza Manninger- és duplex csavar esetén.
A vizsgálat második részében a modell kismértékű módosításával a combnyakon
törést hoztam létre oly módon, hogy egy síkkal a combnyaknál két részre osztottam a modell
testet, és a két rész között a súrlódási tényező értékének változtatásával (Frictional típusú
érintkezést írtam elő) változtathatom a kapcsolat erősségét. A vizsgálat során a súrlódási
tényező értékét μ=0 és μ=0,5 között változtattam. Az így módosított GM7 modellel a törés
gyógyulásának egyes fázisainál a feszültségi és az alakváltozási viszonyokat
modellezhetem.
A 134. ábra baloldali képe a proximalis femur töréssel jellemzett állapotát szemlélteti, a
jobboldali képe pedig a gyógyuláshoz közeli állapotot ugyanazon terhelés (1000 N) mellett.

134. ábra. Az egyenértékű feszültségek eloszlása Manninger és duplex csavar esetén törési
fázisokkal, (elmozdulás 5x-ös léptékkel).
A 134. ábra baloldali képe azt is megmutatja, hogy gyakorlatilag a csavarok szára,
magja veszi fel a terhelést, a csontszövetek alig vesznek részt a közös teherviselésben,
ezen kívül mindössze a subchondralis régióban van megfigyelhető terhelés. A gyógyuláshoz
közeli állapotban a két szegmentum (jobboldali kép) jobban együtt dolgozik, a feszültségek
eloszlása egyenletesebb.
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135. ábra. Az érintkezés státusza Manninger- és duplex csavar esetén, törési fázisokkal.
A modell elemeinek érintkezési viszonyait mutatja 135. ábra, amelynek baloldali képe a
duplex csavar, míg a jobboldali a Manninger-csavar esetén szemlélteti a viszonyokat.
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7.

A KUTATÓMUNKA EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

7.1.

Az eredmények összefoglaló értékelése

1. A kiszakító erő meghatározása egyenes és ferde húzásnál corticalis
csontszövet esetén (GM1 modellek).
A vizsgálatnál kapott eredményeket a 8. táblázatban foglaltam össze, és a
2. diagramon szemléltetem.
Vizsgált eset
Simplex csavar egyenes húzása
ferde húzás /±5°-os kitérés/
Duplex csavar egyenes húzása
ferde húzás /±5°-os kitérés/

Kritikus terhelés [N]
400
350-370
600
490-530

8. táblázat. A kiszakító erő egyenes és ferde húzásnál (GM1)

2. diagram. A kiszakító erő egyenes és ferde húzásnál (GM1).
A számítási eredmények alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:





Azonos körülmények között a csavarok egyenes húzásánál, a menetprofil változás
eredményeként a duplex csavarnál kapott kiszakító erő 50%-kal nagyobb, mint a
simplex csavarnál kapott érték.
A pozicionálási hiba (szöghiba) mind a két vizsgált csavartípusnál csökkentette a
kiszakító erőt.
A simplex csavarnál a pozicionálási hiba miatti csökkenés: 7,5-12,5%, a duplex
csavarnál pedig: 11,7-18,3%, a szögeltérés irányától és a menetkifutástól függően.
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Az eredmények értékelése:
-

-

2

Pozicionálási hiba esetén is nagyobb a duplex csavar kiszakító ereje, mint a simplex
csavaré, azonban a növekmény átlagosan 10%-kal kisebb mértékű, mint egyenes
húzásnál.
A számításokból következik, hogy a duplex csavar érzékenyebb a pozicionálási
hibára, azaz a subchondralis rétegben a kevés menetszám miatt megnő a
menetkifutás elhelyezkedésének a jelentősége.
A csontszövet minőségének hatása a kiszakító erőre (GM2 modellek)

A GM2 modellek számítással kapott eredményeit a 9. táblázatban foglaltam össze, és
a 3. diagramon szemléltetem.
Vizsgált eset

Kritikus terhelés

Simplex csavar: spongiosa réteg

1000 N

corticalis réteg

1400 N

Duplex csavar: spongiosa réteg

1300 N

corticalis réteg

1750 N

9. táblázat. A kiszakító erő a kétféle csontszövetnél.

3. diagram. A kiszakító erő egyenes és ferde húzásnál (GM2).
Az eredmények alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:




A csavarok egyenes húzásánál corticalis csontszövet esetén a duplex csavarnál
kapott kiszakító erő 25%-kal nagyobb, mint a simplex csavar ugyanilyen feltételek
mellett kapott értéke.
A spongiosa állományban a duplex csavarnál kapott kiszakító erő 30%-kal nagyobb,
mint a simplex csavar ugyanilyen feltételek mellett kapott értéke.

Az eredmények értékelése:
-

Szembetűnő, hogy a spongiosa csontállománnyal vizsgált csavarok teherbírása (a
kiszakító erő) csupán 35-40 %-kal alacsonyabb a corticalis csontrétegnél kapott
teherbírásnál.
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A kapott értékeket nem vethetjük össze az előzőekkel, mert egyrészt a csontréteg
vastagsága több mint négyszerese volt a GM1 modellének, így a GM2 modellnél több
menet kapaszkodik a csontba, vagyis több menet vesz részt (ha nem is egyforma
mértékben) a terhelés felvételében,
másrészt a spongiosa csontállomány esetén eltekintettem a trabecularis
csontszerkezet módosító hatásától. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy a modell
úgy viselkedett, mintha a csavarmenet és a csontszövet a teljes közös felületen
érintkezne, és nem foltszerűen, ahogy az a valóságban jelentkezik.
A számértékek helyett az összehasonlító vizsgálatban a tendenciát tekintem
mértékadónak.

3. A combfej geometriájának hatása a kiszakító erőre (GM3 modellek)
A GM3 modellek számítással kapott eredményeit a 10. táblázatban foglaltam össze, és
a 4. diagramon szemléltetem.
Vizsgált eset

Kritikus terhelés

Simplex csavar egyenes húzása
ferde húzás /±5°-os kitérés/
Duplex csavar egyenes húzása
ferde húzás /±5°-os kitérés/

440 N
395-415 N
650 N
560-590 N

10. táblázat. A kiszakító erő egyenes és ferde húzásnál (GM3)

4. diagram. A kiszakító erő egyenes és ferde húzásnál (GM3).
Az eredmények alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:





A combfej geometriájának figyelembevételével a csavarok egyenes húzásánál a
duplex csavarnál kapott kiszakító erő 47,7%-kal nagyobb, mint a simplex csavarnál
kapott érték.
A pozicionálási hiba (szöghiba) ebben az esetben is csökkentette a kiszakító erőt
mind a két vizsgált csavartípusnál.
A simplex csavarnál a pozicionálási hiba miatti csökkenés a szögeltérés irányától és
a menetkifutástól függően: 5,7-10,2%, a duplex csavarnál pedig: 9,2-13,8%.

87

Bagi István

PhD-értekezés

Az eredmények értékelése:
-

-

-

A pozicionálási hiba esetén is nagyobb a duplex csavar kiszakító ereje, mint a
simplex csavaré, azonban átlagosan csak 6%-kal kisebb mértékben. A kiszakító erő
csökkenése: 41,7-42,1%.
A számításokból kimutatható, hogy a duplex csavar érzékenyebb a pozicionálási
hibára (ugyanúgy mint a GM1 modellnél), de az ottani változásokhoz képest kisebb
mértékben.
A két modellt összehasonlítva azt találjuk, hogy a pozicionálási hiba hatása átlagosan
a simplex csavarnál 10%-ról 7,95%-ra csökkent (a különbség 2%), duplex csavarnál
pedig 15%-ról 11,5%-ra (a különbség 3,5%).

4. A súrlódási tényező hatása a rögzítés stabilitására (GM2 modellek)
A korábban vizsgált két csavartípus (simplex és duplex csavar) esetében lefuttattam
ugyanazt a terhelési esetet annak érdekében, hogy kiderítsem, van-e valamilyen hatása a
végzett vizsgálatok eredményeire a súrlódási tényezőnek. A vizsgálatoknál a súrlódási
tényező nagyságát µ=0-0,5 közötti értékre állítottam.
Az eredmények értékelésekor úgy találtam, hogy a feszültségváltozás mértéke csak 4-6%,
így ez a vizsgálati paraméter befolyásolja legkevésbé a számítási eredményeket.
5. A kétféle csontszövet és a combfej geometriájának együttes hatása a kiszakító
erőre (GM5 modellek)
Amennyiben csak a csontszövetek hatását vizsgáltam, akkor a simplex menetű
csavar egyenes húzásakor a kiszakító erő nagysága a rétegmodellnél 1000 N, a duplex
csavarnál pedig ugyanez 1400 N nagyságra adódott.
Már a kétféle csontszövet együttes hatásának figyelembevétele is módosítja a
kiszakító erőket (a simplex és duplex menetű csavarok összehasonlításakor), de az
arányokat a vizsgált háromféle csavarkialakítás esetében még tovább árnyalja a
pozicionálási hiba hatása (11. táblázat és 5. diagram).

Vizsgált eset
Simplex csavar egyenes húzása
ferde húzás /±5°-os kitérés/
Duplex csavar egyenes húzása
ferde húzás /±5°-os kitérés/
HB csavar egyenes húzása
ferde húzás /±5°-os kitérés/

Kritikus terhelés
1100 N
980-1030 N
1540 N
1280-1400 N
850 N
750-790 N

11. táblázat. A kiszakító erő egyenes és ferde húzásnál (GM5)
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5. diagram. A kiszakító erő egyenes és ferde húzásnál (GM5).
Az eredmények alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:








A csavarok egyenes húzásánál rétegmodell esetén a simplex csavarnál kapott
kiszakító erő 29,4%-kal nagyobb, mint a HB menetű csavar ugyanilyen feltételek
mellett kapott értéke.
Ugyanolyan feltételek mellett a duplex csavarral kapott kiszakító erő 81,2%-kal
nagyobb, mint a HB menetű csavar
A két módosított menetprofilú csavart összehasonlítva pedig azt találtam, hogy a
duplex csavarnál kapott kiszakító erő 40%-kal nagyobb, mint a simplex csavar
ugyanilyen feltételek mellett kapott értéke.
A pozicionálási hiba (szöghiba) modellezése mind a három csavartípusnál
csökkentette a kiszakító erőt.
A HB csavarnál a pozicionálási hiba miatti szilárdságcsökkenés: 7,1-11,7%, a simplex
csavarnál 6,3-10,9%, a duplex csavarnál pedig: 9,1-16,9%, a szögeltérés irányától és
a menetkifutástól függően.

Az eredmények értékelése:
-

-

-

A kiszakító erő egyenes húzásnál a duplex menetű csavarnál növekedett a
legnagyobb mértékben, de a szimplex menetű csavar is jobb a hagyományos HB
menetű Manninger-csavarnál.
Pozicionálási hiba esetén is nő a kiszakító erő a módosított menetprofilú csavaroknál
a hagyományos csavarhoz viszonyítva, de ebben az esetben gyakorlatilag
ugyanannyival, mint az egyenes húzásnál. A növekmény a simplex csavarnál
átlagosan 30%, duplex csavarnál pedig 73%.
Ennél a vizsgálatnál is a duplex csavar a legérzékenyebb a pozicionálási hibára, de a
várthoz viszonyítva kevésbé, mint a corticalis szövetű GM1 hasábnál.

6. A nemlineáris anyagtörvény és a combfej geometriájának együttes hatása a
terhelhetőségre (GM6 modellek)
A GM6 modell húzó igénybevétele esetén a terhelés határértéke Manninger-csavar
esetén 850 N, míg duplex csavar esetén 1200 N volt.
A határterheléshez tartozó átlagos nyomóerő Manninger-csavar esetén 1200 N, duplex
csavar esetén pedig 1850 N nagyságúra adódott.
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Az eredmények értékelése:
-

-

-

A kiszakító erő nemlineáris anyagtörvény alkalmazásakor húzó igénybevételnél
kisebb mértékben volt érzékeny a menetprofil változásra, mint a korábbi modellek
esetén, de a duplex menetű csavarnál ebben az esetben is 41,2%-kal nagyobb
értéket kaptunk, mint a hagyományos Manninger-csavarnál ugyanazon feltételek
mellett. Ugyanez az arány nyomó igénybevételnél 54,1% volt.
A nyomóerőben nem mutatkozott a húzáshoz képest nagyságrendi változás, amelyet
azzal magyarázhatunk, hogy a csontszövetek viszonylag kis deformációt képesek
elviselni, a feszültség-alakváltozás diagramjának kezdeti szakasza pedig kis hibával
lineárisnak tekinthető, továbbá a számítások során a rugalmassági modulust és a
Poisson-tényezőt húzásra és nyomásra azonosnak vettem.
A szilárdsági viszonyokat tekintve a félgömb alakú geometriai modell nem jelentett
érzékelhető előnyt a gömbsüveg modellhez képest, mert azon térrészben található a
többlet anyag, amely már olyan távol van a teherátadó felületektől
(csavarmenetektől), hogy a szilárdsági és alakváltozási viszonyokat érdemben nem
befolyásolja.

7. Proximalis femur modell vizsgálata (GM7 modell)
A számítások során a csontok anyagtulajdonságaként (mind spongiosa, mind corticalis
csontréteg esetében) előírtam a korábbi biomechanikai mérési adatok alapján felvett
feszültség-alakváltozás görbét, amelynek jellegét a 100. ábra mutatja. Emellett
meghatároztam az anyagra jellemző rugalmassági modulust, valamint Poisson tényezőt, a
végeselem program pedig folyamatosan aktualizálja az adott terheléshez tartozó jellemzőket.
A csavarok esetében az előző vizsgálatokban is alkalmazott lineáris anyagjellemzőket
használtam.
A GM7 modell vizsgálatánál kapott eredményeket ebben az összefoglalásban
számszerűen nem értékelem, mert sem a geometriai modell kialakítása és jellege, sem a
terhelésekből adódó igénybevételek nem vethetők össze a korábbi modelleknél
alkalmazottakkal, ezért csak a tendenciák hasonlíthatók össze. A végeselemes analízis
eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a duplex csavar esetén a Manninger-csavarhoz
képest átlagosan 58 %-kal növekedett a proximalis femur csavaros rögzítésének
terhelhetősége.
8. A numerikus analízis eredményeinek
vizsgálatok eredményeivel

összevetése

a

korábbi

kísérleti

A numerikus analízis eredményeit a 3.1. és 3.2. fejezetben ismertetett laboratóriumi
kísérleti vizsgálatok eredményeivel hasonlítom össze. Az összehasonlításnál azonban
figyelembe kell venni, hogy a cadaver kísérletekhez kapott minták (combfejek) nagyon eltérő
minőségűek voltak. Mivel a csontszövet egyrészt nagyon inhomogén, másrészt az életkortól,
a csontritkulás mértékétől, és még számtalan egyénre jellemző tényezőtől függően nagyon
nagy az eltérés a csontok mechanikai jellemzői között, ezért a laboratóriumi kísérleteknél
természetesen nagy szórást tapasztaltam. A fentiek miatt, továbbá a mérési
bizonytalanságok miatt az eredmények értékelésénél nem az abszolút értékeket, hanem az
összehasonlító értékeket tartom relevánsnak.
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A humán csontpreparátumokon hagyományos és duplex csavarral végzett húzókísérletek összehasonlító eredménye százalékosan kifejezve (12. táblázat):
Sorszám

Humán tesztanyag

Duplex csavar
stabilitásnövekedése

1.

középkorú férfi

+91,7%

2.

idős férfi

+112%

3.

középkorú női

+82,1%

12. táblázat. Humán preparátumon mért összehasonlító kísérleti eredmények
Az eredmények értékelése:
A combnyakrögzítő csavarokkal végzett mérések eredményei alapján megállapíthatjuk,
hogy a duplex menetű csavarprofil a hagyományos (HB típusú) menetprofillal szemben a
kihúzóerőt tekintve átlagosan 95,3%-kal jobbnak mondható.
Hasonló megállapítást tehetünk a végeselemes analízis eredményei alapján is. A
duplex csavar esetén a hagyományos csavarhoz képest 65 %-kal növekedett a csavar
kitépéséhez szükséges erő.
A laboratóriumi nyomókísérletek során vizsgált proximális femur minták esetében még
nagyobb volt a mérési eredmények szórása, mert az orvosok által kézi fűrésszel,
mesterségesen létrehozott Garden III típusú combnyak törések kivitelezési bizonytalansága,
a kézi előfúrás miatt a csavarok behajtása, a preparátumok eltérő minősége a mérési
eredményekben átlagosan 180%-os szórást eredményezett, de minden esetben a duplex
csavarnál mértem jobb eredményt. A duplex csavar esetén a hagyományos csavarhoz
képest 85 %-kal növekedett a csavarozott proximális femur határ teherbírása.
A kísérletek és a számítások egyaránt a duplex menetű combnyak rögzítő csavar
esetében mutattak számottevően jobb eredményt.

7.2.

További kutatási lehetőségek

A végeselemes számítási eredmények pontosításához a csont-csavarmenet kontaktkapcsolatot a jelenlegi folytonos érintkezés jellegéről az ún. „foltszerű érintkezésre” tervezem
változtatni a combfejben található spongiosa csontszövet trabecularis szerkezetének
megfelelően.
A statikus, illetve kvázi-statikus terhelési eseteken túlmenően az egyes jellegzetes
járási formák elemzéséből adódó, időben változó terhelésekkel szeretném szélesíteni a
vizsgálatok körét.
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A tézisek ismertetése

1. tézis:

A combnyaktörés csavaros rögzítésének stabilitását az általam végzett
végeselemes analízis eredményei alapján a vizsgált geometriai paraméterek
közül a csavar geometriája, ezen belül is a menetprofil kialakítása befolyásolja
legnagyobb mértékben. A vizsgált HB, simplex és duplex menetprofilú csavarok
közül minden megvizsgált csontmodell esetében a duplex csavarra kaptam a
legnagyobb terhelhetőséget, a Manninger-csavarhoz viszonyítva 55±30 %-kal
nagyobb értékkel. [110], [111], [112]

2. tézis:

A
csontrögzítés
során
alkalmazott
csavarok
pozicionálási
hibája
stabilitáscsökkenést okoz a vizsgált csavarok esetében. Végeselemes
számításaim eredményei alapján megállapítottam, hogy a csontszegmentumokba ±5º-os pozicionálási hibával behajtott csavarok esetén a
hagyományos és a simplex menetű csavaroknál 10±2,5 %-kal, míg a duplex
menetű csavaroknál 15±3,3 %-kal csökken a maximális teherbírás. A
pozicionálási hibára a duplex menetű csavarok érzékenyebbek, mint a
hagyományos és a simplex csavarok. [109], [110]

3. tézis:

A csontrögzítő csavar kapcsolatok analízise során modellezett csontszegmentum geometriájának összetett hatása van a kiszakító erő nagyságára,
és a lokális feszültségek alakulására. Egyrészt a combfej tényleges alakját
közelítő gömbös (gömbsüveg, félgömb) geometria figyelembevétele
stabilitásnövekedést jelent a hasáb alakú modellekhez viszonyítva, másrészt
viszont megnöveli a menetkifutás elhelyezkedésének, ezáltal a kiszakító erőt
csökkentő pozicionálási hibának a jelentőségét. Összességében a gömbös
geometria figyelembevétele a kiszakító erő 10±1,5 % átlagos növekedését
eredményezte mindegyik csavartípus esetén. [109], [110], [112]

4. tézis:

Numerikus vizsgálatokkal kimutattam, hogy a csontszövetbe hajtott csavaroknál
– alakzárással biztosított elfordulás esetén - a súrlódási tényező 0,0 és 0,5
közötti változtatása a feszültségmező maximum 6%-os módosulását idézi elő,
ezért ez a vizsgálati paraméter befolyásolja legkevésbé a számítási
eredményeket. Az ilyen jellegű számításoknál a súrlódási tényező zérus
értékkel való figyelembevétele elfogadható. [110], [112]

5. tézis:

Biomechanikai vizsgálatokkal meghatározott mérési pontokra illesztett görbék
alapján leírtam a combfejre érvényes feszültség-alakváltozás összefüggések
egyenleteit, amelyek 20°C-on, a mért biológiai mintáknak megfelelő corticalis és
spongiosa szövet esetén érvényesek:
Kiszakításnál:

σ = 9·108 ε5 – 2·108 ε4 + 8·106 ε3 – 146978 ε2 + 1105,9 ε - 0,1459

(1)

Nyomókísérletnél:

σ = 3·1010 ε5 – 5·109 ε4 + 2·108 ε3 – 4·106 ε2 + 33220 ε - 4,3891

(2)

Az (1) és a (2) egyenlet 0,9785, illetve 0,9876 értékű regresszióval írja le a
mérési eredményeim átlagát, így felhasználhatók anyagmodellként a csontok
modellezésénél.
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Ezekkel az anyagmodellekkel végzett végeselemes vizsgálatokban is a duplex
menetű csavarok adtak kedvezőbb eredményeket, kiszakításnál 41,2%-kal
nagyobb, míg nyomó igénybevételnél 54,1%-kal nagyobb határterhelést mutatott
a Manninger-csavarhoz viszonyítva. [107], [108], [110], [112]
6. tézis:

A numerikus vizsgálatok mellett laboratóriumi kísérletekkel kimutattam, hogy a
duplex csavar kitépéséhez szükséges erő 65%-kal növekedett a hagyományos
csavarhoz képest. Ez az érték mintegy 10%-os hibán belül egyezik a numerikus
szimulációk szolgáltatta eredményekkel, ezért kijelenthetem, hogy az általam
felvett kiinduló adatok és modellezési beállítások (proximalis femur modell, az
anatómiai helyzetnek megfelelő nyomóterheléssel, alsó végén befogással és a
(2) egyenlet szerinti anyagmodellel) a valóságot jól közelítő, megbízható
eredményt adnak. [110], [112]
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MELLÉKLETEK
1. Melléklet: Rögzítő (fixateur) szerkezetek biomechanikai vizsgálata.
Törések esetében a beteg csontja, azaz a belső statikai váza sérül. A törött végtag a
belső erőrendszer hatására (a végtaghoz kapcsolódó izmok húzó igénybevétele miatt)
megrövidül, a törött csontvégek elcsúsznak. Amennyiben a lágyrészek sérülése miatt nem
ajánlott a belső törésrögzítés (velőűr szegezés), akkor a végtagra egy ideiglenes
mechanikus szerkezetet, egy külső statikai vázat helyezünk fel, ez a fixateur externe, a külső
rögzítés.
A korábbi fixateur szerkezetek kedvező tulajdonságait megtartva, az OBSI
munkacsoportjával továbbfejlesztettük a konstrukciót. Elsősorban az ún. satut változtattuk
meg oly módon, hogy a fejek többféle irányítású és átmérőjű rudazat rögzítésére legyenek
képesek. A konstrukció alkatrészeit (satu, fej, rudazat, Schanz - csavar) és a készletet az
M1. ábra szemlélteti.

M1. ábra. A satu szerkezet és fixateur externe tálca.
A fixateur externe szerkezetekkel végzett biomechanikai vizsgálatok:
A fixateur externe szerkezettel történő rögzítések stabilitását befolyásoló tényezők: az
erőtengelyek viszonya; a csontban rögzülő nyársak anyaga, mérete; a nyársak helyzete; az
összekötő elemek stabilitása; a rudak távolsága a bőrtől.
A stabilitást meghatározó tényezők közül a szerkezet formája a döntő. A
lábszártöréseknél használt unilateralis és V-formák stabilitását vizsgáltam a kutatócsoporttal.
A vizsgált montázs formák:
•
•
•
•

Unilateralis montázs (M2. ábra),
V-forma montázs,
Proximalis és distalis triangularis forma (M3. ábra),
Csukló montázs.

M2. ábra. Unilateralis montázs
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M3. ábra. Triangularis montázs.
Cadaver tibián végeztünk 45 fokos ferde osteotomiát, majd unilateralis formát
szereltünk fel. Az egy szegmentumon belüli nyársakat 3 különböző távolságban fúrtuk be. A
második fő csoportban ék-osteotomiát végeztünk, majd különböző nyárshelyzetű V-formákat
szereltünk fel. Statikus és ciklikus terhelésnek vetettük alá és mértük a deformációkat.
A számításokhoz a háromdimenziós CT vizsgálattal készült cadaver csontok képét
digitalizáltuk, majd a csontokon kialakított fixateur montázsokkal végeselemes számításokat
végeztünk. A terheléses vizsgálatok mérési eredményeit összevetettük a számítási
eredményekkel. Megállapítottuk, hogy akkor a legstabilabb az unilateralis montázs, ha a
nyársak egy szegmentumon belül a lehető legtávolabb kerülnek egymástól.
V-formánál pedig stabilitási szempontból kerülni kell a szimmetrikusan behelyezett
nyársakat a második síkban. A végeselemes számítások igazolták a biomechanikai mérések
eredményeit. A klinikai gyakorlat számára hasznos tapasztalatokat szereztünk a
biomechanikai kísérletekben.
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2. Melléklet: Törött csöves csontok velőűr-szeggel történő rögzítésének
vizsgálata.
A hosszú csöves csontok törésének egyik gyakori módja az. ún. belső- vagy gyakori
szóhasználattal intramedulláris törésrögzítés (M4. ábra), természetesen a lemezes, és a
fixateur extern szerkezettel történő rögzítés mellett.
Az intramedulláris rögzítésnek különböző formái ismeretesek, ezek eltérő mechanikai
jellemzőkkel rendelkeznek.

M4. ábra. Velőűr szegezett lábszártörés (dinamikus rögzítéssel) [54].
Stabilitás szempontjából az intramedulláris törésrögzítésnek két típusát különböztetjük
meg: az instabil és a stabil törésrögzítést.
Az instabil rögzítés formái: a velőűr-szegezés és az Ender- szegezés diaphysis
törésnél. A stabil törésrögzítések közé soroljuk a kötegszegezést, a felfúrásos és a felfúrás
nélküli velőűr-szegezést, a reteszelt velőűr-szegezést, a Gamma-szegezést valamint a
trochanter táji Ender- szegezést.
A felsorolt rögzítési módok közül elsősorban a jelenleg preferált felfúrás nélküli
reteszelt velőűr-szegezéssel foglalkoztunk, amelynél alapvető feltétel a stabil és helyes
reteszelés. Mivel a szeg viszonylag vékony, így palástja nem illeszkedik a velőűr falához, a
törésrögzítés stabilitását elsősorban a reteszcsavarok biztosítják. A műtét során 4 db
reteszcsavart kell a 7-9 mm-es szeg furatain átvezetni fedett technikával, tehát anélkül kell a
szeg furataival koaxiális furatokat készíteni a csontba, hogy a szegből szabad szemmel
bármi is látszódna. Természetesen a sebészt készülékek segítik az operáció során. A szeg
behelyező eszköze egyben célzó is, mellyel az eszköz közeli furatokba vezethetők a
reteszcsavarok.
A távoli vég reteszcsavarjai azonban csak röntgen képerősítő segítségével
helyezhetők be, melynek hosszas használata egészségkárosító hatású. Az operáció során a
sebész feladata, hogy fedett technikával, a lágyrész köpenyen keresztül fúrjon egy lyukat a
csöves csontba, oly módon, hogy a velőűrbe bevezetett, haránt furattal ellátott velőűr-szegen
keresztül hatoljon a fúró a túlsó oldali csont kérgébe. Az elkészített furatba hosszmérés után
egy reteszcsavart kell helyezni ugyancsak fedett technikával.
A leírtakból látható, hogy az ilyen operáció nagy szakértelmet és gyakorlatot igényel. A
műtét idejének mintegy a kétharmadát a reteszelés (a 4 db reteszcsavar behelyezése) teszi
ki. Az operáció során sajnos ideg-, ín- és érsérülés is előfordulhat, melynek kezelése újabb
feltárásos műtéttel lehetséges. A műtét közben helytelen irányban bevezetett furat
korrekciója rendkívül nehéz, mivel a fúrót a korábbi furat mindig a helytelen irányba tereli.
A helytelen pozicionálás elkerülésére belső reteszelésű velőűr-szeget fejlesztettünk
ki (M5. ábra). Ez egy felfúrással, vagy felfúrás nélkül bevezethető velőűr-szeg, melynek
reteszcsavarjainak pozicionálását a behelyező eszköz felől, az üregesen kialakított velőűrszegen keresztül vezetett, a szegből kifelé mutató, a csont palástján átvezetett hajlékony
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fúrószár segíti. A belső reteszvezetés azt jelenti tehát, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben
nem a csont külsejétől indulva próbáljuk meg eltalálni az abban lévő szeg furatait, hanem a
csont belsejéből indulva egy kis átmérőjű furatot készítünk a szeghez tartozó valamely
fúrószál segítségével. Ez a furat azután már alkalmas a nagyobb átmérők fúrásánál az irány
megadására.

M5. ábra. A belső reteszelésű velőűr szeg elvi vázlata [67], [84].
A belső reteszelésű velőűr-szeg mellett foglalkoztunk a gyakran használt felfúratlan
combcsont (femur) középső részén (diaphysis) bekövetkezett törések ellátására alkalmas
velőűr-szeg biomechanikai vizsgálatával is.
A vizsgálat során a csontba épített velőűr-szeg végeselemes analízisét végeztük el az
egyes jellegzetes terhelési állapotokra.
Meghatároztuk a velőűr-szeg, a reteszcsavarok és a csont együttes teherviselő
képességét, és az azokban létrejövő feszültségállapotot különböző terhelési esetekre
(M6. ábra). Mivel a velőűr-szegek időbeni terhelése már a műtétet követő kíméleti
időszakban elsősorban a mobilitás miatt váltakozó, ezért a szerkezet ciklikus terhelésre való
megfelelőségét is vizsgáltuk, mert a tapasztalatok szerint a velőűr-szegek és a
reteszcsavarok leggyakrabban fáradásos töréssel mennek tönkre.

M6. ábra. Egyenértékű feszültségek és az ANSYS fárasztóvizsgálat moduljával készült
biztonsági tényező térkép [55].
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3. Melléklet: Implantátum anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata.
Ebben a kutatási témában két nagy anyagcsoportot vizsgáltunk, egyrészt a
hagyományos sebészeti célú acélanyagokat (elsősorban a 316 L típusjelű, az ASTM F 138,
illetve az ISO 5832-1 szabvány szerinti anyagminőséget), másrészt új biokompatibilis
anyagként a tiszta titánból intenzív képlékenyalakítással előállított nanokristályos titán
tulajdonságainak vizsgálatát végeztük el.
A sebészeti célú rozsdamentes acélanyagok vizsgálatát a „Humán csontsebészeti
implantátumok anyagainak, felületi minőségének, kialakításának és másodlagos
alakításának komplex kutatása” témájú (témavezető Dr. Ginsztler János akadémikus, OTKA
nyilvántartási szám: T 024006) pályázat segítségével végeztük.
A vizsgált témakörök:
-

az alkalmazható implantátum anyagok tulajdonságainak vizsgálata (kémiai
összetétel, makro- és mikroszerkezet, statikus, dinamikus, fáradási tulajdonságok,
biokompatibilitási kérdések) [42],

-

a
felületkialakítás
bevonatrendszerek),

-

az implantátumok konstrukciós módszereinek fejlesztése (biomechanikai feltételek,
stabilitási kritériumok, kifáradás elkerülése és kísérleti ellenőrzése), végeselemes
mechanikai módszerek alkalmazása kiválasztott implantátum típusokon,

-

az implantátumok műtét közbeni és beépített állapotban bekövetkező maradó
képlékeny alakváltozásainak hatásai,

-

az implantátumok károsodási folyamatainak vizsgálata (korrózió, kopás, fáradásos
törés, stb.),

-

újabb gyártástechnológiai módszerek kutatása.

vizsgálata

(érdesség,

porozitás,

keménység,

A kutatási programban kiemelten foglalkoztunk az implantátumok összehasonlító
anyagvizsgálatával (beépítés előtti állapotban), az implantátumok műtét közben elszenvedett
képlékeny deformációjának mérésével, annak a szerkezeti és felületi tulajdonságokra
gyakorolt hatásaival, valamint a beépített implantátumok tulajdonságainak időbeni
változásával és a kísérleti módszerekkel vizsgált implantátumok tulajdonságainak
elemzésével.
Az orvosi implantátumokban alkalmazható nanokristályos titán előállítását, az új anyag
biokompatibilitását igazoló toxikológiai vizsgálatok végzését, a nanokristályos titánból
készített implantátumok kiválasztását, tervezését és biomechanikai vizsgálatát a „Nano-med”
nevű GVOP-2004-3.1.1 jelű pályázat (azonosítószáma: AKF GVOP-3.1.1.-2004-050305/3.0) segítségével végeztük. A sokrétű kutatás koordinátora a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem (konzorciumvezető: Dr. Krállics György egyetemi docens)
volt, a konzorcium tagjai pedig:






Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet,
ELINOR Mérnökiroda Kft.,
Medimetál Gyógyászati Termékeket Gyártó Kft.,
GRANIT Csiszolószerszám Kft.

voltak.
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Nanoszerkezetű titán gyártása: A nanokristályos anyagok előállításának egyik
módszere az intenzív képlékeny alakítás, ezen belül is a könyöksajtolás (ECAP, Equal
Channel Angular Pressing), amelynél alapvetően nyíró alakváltozások felhasználásával
valósul meg az anyag szerkezetének transzformációja a kiinduló durvaszemcsés állapotból
az alakítási folyamat előrehaladásával ultrafinomszemcséjűvé. Az ECAP eljárás lényege az,
hogy az adott anyagminőségű tömör rudak olyan, egymásra merőleges csatornán kerülnek
átnyomásra, amelyek metsződésénél a fémkristályok a nyírási sík mentén tiszta nyíró
igénybevétel hatására elcsúsznak, így a szemcsék nano nagyságrendűre finomodnak. A
szemcseméret nagysága szoros összefüggésben áll az anyag folyáshatárával,
szilárdságával és alakváltozási képességével. A folyamat során nagymértékű
szilárdságnövekedést lehet elérni – mintegy 2-3 szorost – és szabályozni lehet a többi
tulajdonságot is [61].
A titán mint anyag, számtalan előnyös tulajdonsággal rendelkezik. Kitűnő mechanikai,
szilárdsági, valamint számos felhasználási előnye közül kiemelendő az emberi szervezettel
való a biokompatibilitása, emiatt az orvosi implantátumok egyik fő alapanyaga a titán és
annak ötvözetei.
Orvosi implantátumok kiválasztása: a kiválasztás alapvető szempontja az volt, hogy az
új és átalakított implantátumok valós traumatológiai esetek operatív kezelésében nyújtsanak
segítséget, felhasználva a nanotitán által nyújtott speciális mechanikai és biokompatibilitási
lehetőségeket. Emiatt főként hagyományos, már bevált implantátumokat (combnyak csavar,
DHS lemez és corticalis csavarok) választottunk, amelyeknél méretcsökkenést várunk a
beteget terhelő beavatkozás minimalizálása reményében (M7. ábra).

M7. ábra. Nanokristályos titánból gyártott lemezek és csavarok [61].
A nanokristályos titán által kiváltott biológiai reakció szövettani vizsgálata: A méréseket
állatkísérletekben végeztük el. A műtéteket steril körülmények között végeztük. Új-Zélandi
fehér nyulakat Ketamin-Xilazin keverékkel elaltattunk. Mindkét comb laterális oldalán a
femurt 3 cm hosszan feltártuk, és azt megfúrtuk, majd menetvágóval a fúrt lyukat a csavarok
behajtására előkészítettük. Ezt követően Grade 5-ös titánötvözetből (TiAl6V), amit a
mindennapos sebészeti gyakorlatban használnak, és nanokristályos Grade 2 minőségű
titánból készült azonos méretű lemezeket csavarral rögzítettünk az állatok jobb, illetve
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baloldali femurjain. A rögzítés után a sebet rétegesen zártuk. Az állatokat egy hétig, a teljes
gyógyulásig saját állatházunkban megfigyeltük, majd 1, 2, 6 és 12 hónapra a tenyésztő
telepre visszaküldtük. A megfelelő várakozási idők elteltével a nyulakat nembutállal
túlaltattuk, mindkét femurt kiemeltük és a csavarokat, valamint a lemezeket eltávolítottuk. A
csontot pufferozott, 10 %-os paraformaldehid oldatban a szövettani feldolgozásig tároltuk.
A szövettani vizsgálatok értékelésénél az esetleges idegentest reakciót (gyulladásos
sejtes beszűrődést) figyeltük meg, illetve azt, hogy az implantátum okozott-e
szövetszaporulatot. Valamennyi esetben a két oldalt hasonlítottuk össze (a szokványos titán
ötvözetet a nanokristályos titánból készült implantátummal).
Gyulladásos reakciót, kötőszövetes tokot vagy túlzott csontnövekedést egyetlen
esetben sem láttunk. Megállapítható, hogy a nanokristályos titán biztonságosan
alkalmazható. A szövettani vizsgálatok eredményeit a M8. ábrán látható képekkel
demonstráljuk. Ezek a kétféle implantátum beültetését követő 1, 2 és 12 hónapos
eredményeket mutatják be.

M8. ábra. A szövettani vizsgálati eredmények [61].
A nanokristályos titán alapanyag fél-üzemi gyárthatóságát figyelembe véve az alábbi
implantátumokat választottuk ki, amelyeket nanotitán anyagból kívánunk majd előállítani:
combnyak csavar, váll-stabil lemez és csavar (M9. ábra), valamint törésrögzítő-lemezek.

M9. ábra. Váll-stabil lemez és csavar.
A kiválasztott implantátumok tervezésénél az előzetes igénybevételek alapján
határoztuk meg a termékek geometriáját. Az optimális alakok kialakítására felhasználtuk a
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végeselemes modellezés módszerét. A gyártáshoz a kiinduló félkész termékek rudak, vastag
lemezek (csíkok) formájában álltak rendelkezésre, amelyekből alapvetően forgácsolással
alakítottuk ki az implantátumokat, amelyet a felületi kiképzés követett. Ennek első
szakaszában 3M technológiával eltüntettük a durva felületi sérüléseket, majd a Rösler
vibrációs technológiát alkalmazva az implantátumok felületét homogenizáltuk. Ezt követte a
termékek sorjázása, felületi passziválása, lézeres jelölése, végső tisztítása, csomagolása és
címkézése.
A cadaver kísérletekben a különböző csontrögzítő módszerek biomechanikai
ellenőrzését végeztük el friss vagy mélyhűtött humán preparátumokon, konzerváló anyag
felhasználása nélkül. A nanokristályos szerkezetű titán implantátum viselkedését
összehasonlítottuk hagyományos fémötvözetű, illetve titán ötvözetből készült csontrögzítő
anyagokkal.
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4. Melléklet: ”Szöglettartó” lemezcsalád koncepciójának kifejlesztése.
Az ízület-közeli törések rögzítésére használatos mai módszerek nélkülözik azt a
felfogást, hogy az implantátum és az élő csontszövet olyan komplex mechanikai egységet
alkosson, amelyben a csont tengelye egybeesik az implantátum tengelyével, és nem lépnek
fel az áthidalásból fakadó hajlító nyomatékok. Hasonló módszert már alkalmaznak a csöves
csontok középső harmadában lévő töréseknél, azonban ott a csontkéreg erős, kompakt. Az
ízületek közelében a corticalis csontkéreg elvékonyodik, és helyét szivacsos csontállomány
tölti ki. Itt szükségesnek ítéljük, hogy a lemez-csavar egység szöglettartó legyen (elviselje a
hajlító-nyomatékokat), amely eddig megoldatlan volt. Kifejlesztettünk egy olyan csontlemezcsontcsavar implantátum családot, mely szöglettartó stabilitással rendelkezik [57], [85].
A kutatómunka a GVOP-3.3.3-05/2.-2006-01-0117/3.0 pályázat támogatásával valósult meg.
A kifejlesztett implantátum család tagjai:
 váll-stabil (Humerus Proximal Stabil, HPS),
 comb-stabil (Femur Proximal Stabil, FPS),
 térd-stabil (Tibia Proximal Stabil, TPS),
 boka-stabil (Tibia Distal Stabil, TDS).
A következő munkarészeket minden egyes implantátumnál el kellett végezni:
- Az adott csont ízület közeli része anatómiai sajátosságainak és a klinikai
követelményeknek megfelelő implantátum koncepciójának kialakítása, a fő méretek
meghatározása,
- az implantátum végeselemes modelljének kialakítása, amely a CT felvételek
segítségével kialakított geometriai modell mellett az igénybevételeket és
anyagtörvényeket is magában foglalja, majd a végeselemes analízis elvégzése. Az
analízist a Pro/Engineer program Mechanica moduljával végeztük, majd
ellenőrzésképpen a Cosmos Design Star-ral is vizsgáltuk a modellt (64.-66. ábrák),
- a kapott szilárdsági és alakváltozási értékek alapján a biomechanikai megfelelőség
vizsgálata,
- a gyártmánytervek elkészítése,
- prototípus-gyártás,
- cadaver – kísérletek végzése,
- klinikai kísérletsorozat végzése,
- igazgatósági engedélyeztetés,
- etikai bizottsági elbírálás,
- betegtájékoztató dokumentum,
- műtéttechnikai leírások elkészítése, műtéti beleegyező nyilatkozatok elkészítése,
- a próba műtétekbe bevont team kijelölése,
- az eljárás ismertetése orvosi fórumon a tesztelő intézetben,
- a kiszolgáló személyzet (műtősnők, asszisztensek, nővérek, gyógytornászok,
technikusok) kiképzése,
- független bíráló-értékelő csoport létrehozása,
- az eredmények kiértékelés, publikálása,
- utóvizsgálatok, az eredmények nyomon követése.
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Az egyik, a boka-stabil (TDS) implantátum esetében ábrák segítségével szemléltetjük a
jellegzetes munkafázisokat (M10. –M12. ábra).

M10. ábra. CT felvétel és az ebből készült csont modellje.

M11. ábra. Boka-stabil implantátum geometriai modellje, analízise, prototípusa.

M12. ábra. Szöglettartó csavar és a boka-stabil pozicionáló készülék.
Az előzetes elméleti vizsgálati eredmények és a cadaver kísérletek tapasztalatai
alapján az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Intézményi Kutatás Etikai Bizottságához
(IKEB) benyújtottuk a tudományos vizsgálati tervet, amelyet az IKEB támogatott és
engedélyezett. Ezek alapján végeztük el a kapcsolódó klinikai kísérleteket. Kidolgoztuk a
betegtájékoztatót és a műtéti beleegyező nyilatkozatot.

115

Bagi István

PhD-értekezés

5. Melléklet: Instabil csípőtáji törések rögzítésének stabilitásvizsgálata és új
implantátum család kifejlesztése.
Stabilitásfokozás csípőtáji töréseknél: A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor
Utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ és a BME ATT, valamint a Biomechanikai
Kooperációs Kutatóközpont közötti együttműködés keretében a csípőtáji törések különféle
törésrögzítési módjainak összehasonlító kísérleti biomechanikai vizsgálatát végeztük. A
kutatásba később bekapcsolódott a Honvédelmi Minisztérium – Állami Egészségügyi
Központ – Általános Traumatológiai és Kézsebészeti Osztályának egyik traumatológusa is.
A vizsgálati kört úgy határoztuk meg, hogy a törésrögzítés stabilitásának fokozása
szükséges az alábbi típusú combnyaktörések esetén:
instabil töréseknél:
 Pauwels III., basalis törések,
 kitört Adam-ív,
 darabos, vagy romtörések,
gyenge csontállomány esetén:
 gravis osteoporosis.
Az összehasonlító kísérleti vizsgálatok során a Dinamikus Collodiaphysealis (DCD)
lemez család különböző tagjait hasonlítottuk össze egymással, és a kettős kanülált
csavarozással történő rögzítéssel [39].
A biomechanikai vizsgálatokat human cadaver csontokon végeztük (M13. ábra).

M13. ábra. DCD lemezes osteosynthesis.
A DCD lemezek jellemző tulajdonságai (M14. ábra):






szögstabil kialakítású, azaz nyomaték átvitelére is képes,
dinamikus, azaz engedi a sliding effektust (a csavarvég lapított és ehhez illeszkedő
lapítás a hüvely laterális részén),
120˚, 130˚, 140˚ lemez – hüvely szögletkialakítás, hogy a beteg anatómiai
adottságaihoz illeszkedjen,
LC – „limited contact” kiképzésű szár,
3 lyukas, illetve 5 lyukas változatban is létezik,
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stabilitás fokozható:
 szatellit lemezzel,
 kettős szögtartó toldalék –dupla DCD kialakítással.

M14. ábra. Különféle kialakítású DCD lemezek.
A biomechanikai vizsgálati paraméterek a következők voltak:


instabil, függőleges lefutású törés létrehozását követően a törésrögzítés négyféle
osteosynthesissel (OS) történt.


egyszerű DCD lemezes OS,



satellit lemezzel kiegészített DCD lemezes OS,



dupla DCD lemezes OS,



kettős kanülált csavarozás, kislemezzel.



4 mérési sorozatban, összesen 16 preparátumot vizsgáltunk.



Az ismétlődő igénybevétel jellege: szinuszos terhelés 1600 N terhelőerővel 10.000
cikluson át, lépésfrekvenciával.



Röntgen felvételeket készítettünk a vizsgálat előtt és után (M15. ábra).

M15. ábra. Ép és tönkrement vizsgálati darabok röntgenképe [39].
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Jellegzetes vizsgálati eredményeket mutat a M16. ábra.

M16. ábra. Mérési eredmények [39].
A vizsgálati eredmények értékelése:





Kettős kanülált csavarozás nem elégséges rögzítési mód az adott típusú instabil
combnyaktörések esetén.
DCD lemez jó alternatívája lehet más szög-stabil rendszereknek.
A szatellit lemez nem feltétlenül növeli a rögzítés stabilitását.
Három különböző DCD lemezes rögzítés közül az „egyszerű” DCD lemezes rögzítés
választandó elsőként.

Instabil combnyaktáji törések rögzítésére új típusú implantátum család
kifejlesztése: Az új konstrukciót úgy alakítottuk ki, hogy a combnyaktáji részen keletkezett
instabil törést áthidalva biztosítsa a széttört csont fragmentumok helyes pozícióban tartását a
teljes gyógyulás létrejöttéig, és elősegítse a korai mobilizációt a combfejre ható
terheléseknek a femur distalis részei felé történő átvitelével.
A combfejet és a combcsont többi részét a két hosszú csontcsavar egyesíti, amelyek
menetes végükkel a combfejben szilárdan rögzülnek, lelapolt hengeres végüket pedig a
vezetőhüvellyel ellátott nagy- és a kislemez vezetik meg, a csavar tengelyének irányába eső
csúszást megengedve, minden más mozgást gátolva. A nagylemez felső részén található
furatába egy kúpos csontcsavar illeszkedik, amellyel előbbit a nagytompor alsó részén a
femurhoz mereven hozzácsavarozzuk. A nagylemez ferde oldalú kivágással rendelkezik,
amelybe a kislemez úgy illeszkedik, proximalis-distalis irányba 7 mm-es tartományon belül el
tud mozdulni. Ezzel a megoldással egyénileg beállítható a caudalis és a cranialis csavarok
távolsága a beteg combnyakának anatómiája szerint. Ez a megoldás jelenti a konstrukció
egyik fő újdonságát a korábbi fix csavartávolsággal rendelkező két csavaros combnyak törés
rögzítésekhez képest. Miután a megfelelő pozíció beállításra került, a kislemezt a distalis
részén egy csontcsavarral szorítjuk a csonthoz. A kislemezre ható szorítóerő a nagylemez
ferde kivágása miatt a nagylemez alsó részét is rögzíti a csonthoz. Ezzel a megoldással
elegendő csupán két csavar a két lemez stabil rögzítéséhez. Ez komoly előrelépést jelenthet
a műtéti eljárás tekintetében jelent a korábbi sokcsavaros megoldásokhoz képest.
A kislemezből két változatot készítettünk (M17. ábra):
- az egyik a „normál” törések esetére szánt változat, vezetőhüvely nélküli, ún. rövid
kislemez. Olyan esetekben használjuk, amikor az Adam-ív ép és azon a caudalis csavar
feltámasztható. Ilyenkor nincs szükség a caudalis csavar külön megvezetésére.
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- a másik a még nagyobb stabilitást nyújtó változat, a vezetőhüvellyel ellátott, hüvelyes
kislemez. Olyan súlyosabb esetekben használjuk, amikor törés található az Adam-ív illetve a
calcar femoris környezetében és a caudalis csavar stabil megtámasztását a combcsont nem
tudná biztosítani. Ezt a megtámasztást pótolja a vezetőhüvely.
A combnyaktörés rögzítésénél az implantátum feladata, hogy szilárdan a csontban
rögzülve kismértékű mikro-mozgást engedjen meg a törött csontfelszínek közt. Emiatt fontos,
hogy a terhelés hatására minél kisebb deformációt szenvedjen az implantátum. A korábbi
megoldásoknál (amikor megvezetés nélkül helyezték be a hosszú combfej-rögzítő
csavarokat) viszonylag nagy volt a deformáció. Ehhez képest előrelépést jelentett a DHS
technika, amelynél hüvellyel megvezették a csavart.
Jelen konstrukció a még kisebb deformáció elérése céljából, a combcsont trabecularis
szerkezetét utánzó trakciós és kompressziós merevítő bordákat tartalmaz. Emellett
hosszabb lett a merevítő hüvely a korábbi hasonló szerkezetekhez képest a jobb merevítés
céljából. A hüvely belsejében a combfej rögzítő csavar rotációját gátló lapolás a korábbi
hasonló szerkezetekben csak 5-10 mm hosszúságban futott végig, jelen implantátumban a
hüvely teljes hosszában végighúzódik a lapolás.

M17. ábra. A rövid kislemezes és a hüvelyes kislemezes összeállítás [55].
A konstrukció kialakítása után végeselemes vizsgálatokat végeztünk különféle
összeállítások és terhelési esetek figyelembevételével (M18. ábra).

M18. ábra. A Mises-szerinti egyenértékű feszültségek egy adott összeállításban [55].
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Az ismertetett
hasznosulása.

biomechanikai

vizsgálatok

eredményeinek

A biomechanikai vizsgálatokhoz nyert azon pályázatok listája, amelyekben a kutatási
témához kapcsolódnak és amelyekben közreműködtem:
1. Humán csontsebészeti implantátumok anyagainak, felületi minőségének,
kialakításának és másodlagos alakításának komplex kutatása. (1997-2000)
(egyetemi szám: 063-20983, OTKA - T 024006), közreműködő
2. Nanokristályos titán orvostechnikai alkalmazása. (2005-2007)
(GVOP-3.1.1.-2004-05-0305/3.0), konzorciumi részprojekt vezető
3. Szöglettartó orvosi implantátum család kifejlesztése (2006-2007)
(GVOP-3.3.3-05/2.-2006-01-0117/3.0), projektvezető
4. Duplex menetű combnyakrögzítő csavar kifejlesztése combnyaktáji törések
hatékonyabb gyógyítása érdekében (2009-2010)
(INNO-08-3-2009-0111-DUPLEXCS, OMFB-011361/2009) projektvezető
A biomechanikai kutatásokhoz kapcsolódó bejelentett szabadalmak jegyzéke:
1. Szita J. – Kádas D. – Bagi I. - Kádas I.: Csontcsavar. NSZO: A61B-017/60,
Lajstromszám: 3082, Ügyszám: U0500111. Bejelentés éve: 2005. Közzététel éve:
2005, Megadás éve: 2006. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
2. Kádas I. – Bagi I. – Kádas D. – Szita J.: DEVICE FOR COVERED SCREWING OF
BROKEN AND SHORTENED BONES. WO/2006/126033, International Application
No.: PCT/HU2006/000047, Publication Date: 30.11.2006, International Filing Date:
24.05.2006 (Nemzetközi szabadalom)
3. Szita J. – Kádas D. – Bagi I. - Kádas I.:Eszköz rövidüléssel járó törések fedett
csavarozására. NSZO: A61B-017/60, Ügyszám: U0500966. Mintaoltalmi ügyszám:
U0500111. Bejelentés éve: 2005., Közzététel éve: 2006, Megadás éve: 2006.
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
4. Szita J. – Bagi I. – Kádas D. – Kádas I.: Szögtartó csontcsavarral ellátott csontlemez.
NSZO: A61B-017/00, Lajstromszám: 3045, Ügyszám: U0500112. Bejelentés éve:
2005. Közzététel éve: 2005, Megadás éve: 2006. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
5. Seress Gy. – Bagi I. – Flóris I. – Kurucz L. – Cserháti P.: Bordás tomporlemezből,
toldalék kislemezből vagy bordás hüvelyből és kanülált combnyak csavarokból álló
készülék a combnyaktörés kezelésére. NSZO: A61B-017/58, Ügyszám: U0500829.
Bejelentés éve: 2005., Közzététel éve: 2007, Megadás éve: 2007. Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala
6. Szita J. – Kádas D. – Bagi I. - Kádas I.: Velőűr szeg és célzó készülék törött csöves
csontok szegezéséhez. NSZO: A61B-017/72, A61B-017/58, A61B-017/74, A61B017/56. Ügyszám: P0700134. Bejelentés éve: 2007. Közzététel éve: 2007. Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala
7. Hangody L. – Kádas I. – Bagi I. – Szita J. – Kádas D.: Rögzítő és feszítő
implantátum, elsősorban térdszalag pótlásához. NSZO: A61F-002/02, A61B-017/56,
Ügyszám: P0700338. Bejelentés éve: 2007. Közzététel éve: 2007, Megadás éve:
2009. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
8. Olasz S. – Bagi I. - Laczkó T. - Dobránszky J. – Kocsis A. B. – Szalay K. – Hargitay
G.: Duplex menetű combnyakrögzítő csavar. NSZO: A61B-017/58, Ügyszám:
P0800413. Bejelentés éve: 2008. Közzététel éve: 2008. Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala
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A BME Gépészmérnöki Kar alap- és mesterképzésén, valamint a Villamosmérnöki és
Informatikai Kar Egészségügyi Mérnöki posztgraduális képzésén oktatott tárgyak listája,
amelyekben a kutatási eredményeket hasznosítottam:




Biokompatibilis anyagok,
Orvostechnikai anyagok,
Speciális anyagszerkezetek.

A biomechanikai kutatásokhoz kapcsolódóan az alábbi diplomaterv, és TDK-témák
esetén voltam tanszéki illetve üzemi konzulens:



















Fodor Attila: Combnyaktörések csavaros rögzítésének stabilitás vizsgálata;
Diplomamunka, BME – Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék,
2000
Lovas
Zoltán:
Combcsonttörés-rögzítések
vizsgálata,
Velőűrszegezett
combcsonttörések vizsgálata, BME – Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani
Tanszék, TDK – 2005
Marton Hilda Zsanett - Orczy-Timkó Benedek: Boka-stabil szerkezet fejlesztése és
végeselem analízise; Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék, TDK 2005
Lovas Zoltán: Csöves csontok töréseinek kezelésére szolgáló traumatológiai
implantátumok fejlesztése és vizsgálata; Diplomamunka, BME – Anyagtudomány és
Technológia Tanszék, 2006
Nagy László: Törött végtagok rögzítésére szolgáló polimer rúdcsalád kifejlesztése,
Diplomamunka, BME – Polimertechnika Tanszék, és Anyagtudomány és Technológia
Tanszék, 2007
Orczy T. Benedek: Sebészeti operációt segítő célzó-berendezés tervezése és
gyártása, Diplomamunka, BME – Anyagtudomány és Technológia Tanszék, és
Gépgyártástechnológia Tanszék, 2007
dr. Hargitai Gergely: Az instabil, friss combnyaktörések kettős kanülált
csavarozásának biomechanikai stabilitás fokozása – Az OBSI által kifejlesztett
implantátummal,
DCD
lemezzel,
(Dinamikus
Collo-diaphysealis
lemez).
Diplomamunka, BME - Anyagtudomány és Technológia Tanszék 2009
Olasz Sándor: Csontrögzítő csavarok fejlesztése, Diplomamunka, BME –
Anyagtudomány és Technológia Tanszék és ELINOR Mérnökiroda Kft., 2010
Kulcsár Imre: Femur anyagának és implantátumainak végeselemes analízise,
Diplomamunka, BME – Gép- és Terméktervezés Tanszék és ELINOR Mérnökiroda
Kft., 2011
Ács Sándor: Tibia unicondilaris töréseinek csont necrosist követő ízfelszín pótlásának
lehetőségei, TDK – 2011, Anyagtudomány és Technológia Tanszék és ELINOR
Mérnökiroda Kft.

A biomechanikai kutatásokhoz kapcsolódó megvalósított és kipróbált orvostechnikai
implantátumok és készülékek jegyzéke:





Combnyaktörést rögzítő csavarok (Manninger csavarok),
Fixateur externhez új típusú rögzítő alkatrészek (satu és fej),
Fixateur externhez polimer rúdcsalád,
Mini distractor (ujjnyújtó),

121

Bagi István










PhD-értekezés

Térdszalag feszítő- és rögzítő szerkezet,
Szög-stabil implantátum (váll-stabil, boka-stabil, csípő-stabil, térd-stabil) család
implantátumai és instrumentariumai,
Nanotitán anyagból készült implantátumok (lemezek és csavarok),
Pozicionáló (célzó) készülékek,
Bordás tomporlemezből, toldalék kislemezből vagy bordás hüvelyből és kanülált
combnyak csavarokból álló készülék a combnyaktörés kezelésére,
Belső reteszelésű velőűr-szeg és célzó készülék törött csöves csontok
szegezéséhez,
HLS - csavarok (rövidüléssel járó törések fedett csavarozására szolgáló fej nélküli
csavarok),
Duplex menetű combnyak csavarok.
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7. Melléklet: A biokompatibilis fém implantátum anyagok.
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