ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
και Φυσικών Επιστημών, Τομέας Μηχανικής

Ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα Μηχανικής του ΕΜΠ
στην περιοχή της Εμβιομηχανικής
Ιωάννης Φ. Δαφαλιάς, Καθηγητής
Σταύρος Κ. Κουρκουλής, Επίκ. Καθηγητής
Δημήτρης Ευταξιόπουλος, Επίκ. Καθηγητής

Ενημερωτική συνάντηση στο ΤΕΕ, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008

Η Εμβιομηχανική

Η διεπιστημονικότητα της Εμβιομηχανικής

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά περί Εμβιομηχανικής
Κυτταρομηχανική
Μηχ. Ιδιότητες Σωληνωτών Μαλακών Ιστών

Μαλακοί Ιστοί

Τένοντες (Πρόσθιος Χιαστός, Αχίλλειος)
Τεχνικές αναστομώσεως
Μεσοσπονδύλιος Δίσκος

Σπονδυλική Στήλη

Μακρά Οστά

Σπονδυλοδεσία
Ενδομυελικοί ήλοι
Τεχνική Ilizarov
Μελέτη οστεοπόρωσης

Ενημερωτική συνάντηση στο ΤΕΕ, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008

ΚΥΤΤΑΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΚΥΤΤΑΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΗΣ
Cell Motility Based on Actin Polymerization
Ι. Φ. Δαφαλιάς, Ζ. Πιτουράς, Δ.Ε. Παναγιωτουνάκος
Τομέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

ΚΥΤΤΑΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Κινησιολογία κυττάρων βάσει πολυμερισμού ακτίνης,
Ι. Φ. Δαφαλιάς, Ζ. Πιτουράς, Δ.Ε. Παναγιωτουνάκος, Τομέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

ΚΥΤΤΑΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΗΣ

Κινησιολογία κυττάρων βάσει πολυμερισμού ακτίνης,
Ι. Φ. Δαφαλιάς, Ζ. Πιτουράς, Δ.Ε. Παναγιωτουνάκος, Τομέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

ΚΥΤΤΑΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΗΣ ΕΠΙ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ IN VITRO
Observations by fluorescence microscopy

Κινησιολογία κυττάρων βάσει πολυμερισμού ακτίνης,
Ι. Φ. Δαφαλιάς, Ζ. Πιτουράς, Δ.Ε. Παναγιωτουνάκος, Τομέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

ΚΥΤΤΑΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ανορθόδοξο Πρόβλημα Μηχανικής
Κινηματική: Η εμφάνιση νέας μάζας σε διαφορετικούς χρόνους δημιουργεί
ένα ανορθόδοξο πρόβλημα στην Μηχανική χωρίς συνολική κατάσταση
αναφοράς του παρόντος.
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Κινησιολογία κυττάρων βάσει πολυμερισμού ακτίνης,
Ι. Φ. Δαφαλιάς, Ζ. Πιτουράς, Δ.Ε. Παναγιωτουνάκος, Τομέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

ΚΥΤΤΑΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1.Η Μηχανική είναι συζευγμένη με βιοχημικά φαινόμενα
κατά τρόπο που τα επηρεάζει και επηρεάζεται από
αυτά.
2. Η σύζευξη αυτή αποτελεί το βασικό τρόπο κίνησης
πολλών οικογενειών κυττάρων και βακτηριδίων.
3. Το συζευγμένο αυτό πρόβλημα είναι ιδιαζούσης
μορφής γιά την Μηχανική λόγω ανάπτυξης νέας
βιομάζας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Κινησιολογία κυττάρων βάσει πολυμερισμού ακτίνης,
Ι. Φ. Δαφαλιάς, Ζ. Πιτουράς, Δ.Ε. Παναγιωτουνάκος, Τομέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

ΜΑΛΑΚΟΙ ΙΣΤΟΙ

Μηχανικές Ιδιότητες Σωληνωτών Μαλακών Ιστών
Ε. Α. Σταυροπούλου*, Ι. Φ. Δαφαλιάς*, Δ. Π. Σοκόλης+
*Τομέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
+ Τομέας Πειραματικής Χειρουργικής Ακαδημίας Αθηνών
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1. Μηχανή εκτέλεσης πειραμάτων
εφεκλυσμού-διογκώσεως. Ο ιστός
είναι βυθισμένος σε υγρό και
δένεται στα σημεία Α και Β. Από
το σημείο Α υπάρχει ελεγχόμενη
παροχή υγρού.
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2. Πειραματικές καμπύλες
εσωτερικής πίεσης – εξωτερικής
ακτίνας, για διάφορες τιμές
σταθερής εφελκυστικής έντασης.
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3. Δακτύλιοι κομμένοι από δείγμα οισοφάγου κουνελιού,
κομμένοι κάθετα στον επιμήκη άξονα του ιστού. Ο δακτύλιος
«ανοίγει» μετά από τομή, ενδεικτικό του γεγονότος ότι
υπάρχουν μόνιμες τάσεις στον ιστό, ακόμα και όταν αυτός δεν
υπόκειται σε εξωτερική καταπόνηση.

4. Οι παραμορφώσεις κατά την
περιφερειακή θ και επιμήκη z
διεύθυνση,
όπου
α
η
γωνία
ανοίγματος του δακτυλίου, R
και r οι ακτίνες στην κατάσταση
αναφοράς
και
φορτίσεως
αντίστοιχα,
και
L,
l
τα
αντίστοιχα μήκη του δείγματος.
Η
τρίτη
σχέση
αφορά
στην
ασυμπιεστότητα του ιστού.

Μηχανικές Ιδιότητες Σωληνωτών Μαλακών Ιστών, Ε. Α. Σταυροπούλου*, Ι. Φ. Δαφαλιάς*, Δ. Π. Σοκόλης+
*Τομέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ, + Τομέας Πειραματικής Χειρουργικής Ακαδημίας Αθηνών

Υπολογιστική Προσομοίωση του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου
Κουρκουλής Σταύρος, Γκογκόση Ελευθερία

• Ο πρόσθιος χιαστός (ACL)
είναι ο πιο ευάλωτος
σύνδεσμος του γόνατος
• Ο τραυματισμένος ACL δεν
αποκαθίσταται χωρίς
επέμβαση
• Η πειραματική μελέτη του
ACL εμφανίζει μία σειρά
δυσκολιών:
• Μεταβολή μηχανικής συμπεριφοράς
δοκιμίων,
• Συνοριακές συνθήκες,
• Περιορισμοί στην χρήση μετρητικών
οργάνων

Χρησιμοποιήθηκαν 3-D στοιχεία
• Μήτρα: 10-κομβικά τετραεδρικά
στοιχεία (solid187)
• Ίνες: 2-κομβικά στοιχεία
ράβδου (link10)
• Η περιοχή της έκφυσης και της κατάφυσης:
8-κομβικά στοιχεία κελύφους (shell93)
Υπολογιστική Προσομοίωση της Μηχανικής Συμπεριφοράς του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου στο Γόνατο
Κουρκουλής
Σταύρος,
ΕλευθερίαΕΛΕΜΒΙΟ, 4-6 Μαΐου, Αρχαία Ολυμπία
Γκογκόση Ε., Κουρκουλής Σ., Υπολογιστική
προσομοίωση
τουΓκογκόση
ΑCL, 2ο Συνέδριο

Η επίδραση αναβολικών και άσκησης στη μηχανική συμπεριφορά του Αχίλλειου τένοντα
Σ. Κ. Κουρκουλής, Σ. Τσιτσιλώνης, Δ. Περρέα, Π. Χατζηστέργος, A. Μητουσούδης, Ε. Γκογκόση

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ Doping και
αυξημένου κινδύνου τραυματισμού τενόντων.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Οι
επίμυες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, με
παραμέτρους διαλογής την άσκηση και το
doping. Μετά το πέρας του πρωτοκόλλου
άσκησης και doping τα πειραματόζωα
ευθανατώθηκαν και Αχίλλειοι τένοντες
μελετήθηκαν ως προς την
μικροαρχιτεκτονικής τους μέσω φωτονικής
και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, ενώ
διενεργήθηκε εμβιομηχανική μελέτη
εφελκυσμού με πρωτότυπη πειραματική
διάταξη.
Η πειραματική διάταξη
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Η πειραματική μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός άσκησης και αναβολικών
επηρεάζει την μηχανική συμπεριφορά του Αχίλλειου και τον καθιστά
ιδιαίτερα ευάλωτο σε τραυματισμούς.
Η αριθμητική προσομοίωση υπέδιεξε τις περιοχές αυξημένου κινδύνου
τραυματισμού.
Η επίδραση αναβολικών και άσκησης στη μηχανική συμπεριφορά του Αχίλλειου τένοντα: Πειραματική και αριθμητική μελέτη
Σ. Κ. Κουρκουλής, Σ. Τσιτσιλώνης, Δ. Περρέα, Π. Χατζηστέργος, A. Μητουσούδης, Ε. Γκογκόση

Χρήση μεμβράνης κολλαγόνου περικαρδίου αλόγου για την αποκατάσταση ρήξεων στομάχου.
Σ. Κ. Κουρκουλής, Κ. Σπηλιόπουλος, Π. Τόμος, Α. Μητουσούδης, Π. Χατζηστέργος

ΣΚΟΠΟΣ: Η έρευνα αποσκοπεί στον έλεγχο της βιοσυμβατότητας ενός τεχνητού
μοσχεύματος περικαρδίου για αποκατάσταση ελλειμμάτων του στομάχου σε
περιπτώσεις έλλειψης αυτόλογου μοσχεύματος χωρίς παρουσία σημαντικής
τάσης, αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία πιθανών στενώσεων.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκαν κουνέλια.
Ο κάθε στόμαχος τοποθετήθηκε σε
δεξαμενή με νερό το οποίο βρισκόταν σε
θερμοκρασία 37-39 oC. Ο οισοφάγος του
στόμαχου σταθεροποιήθηκε στην άκρη
σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου. Στη
συνέχεια με κατάλληλο σύστημα παροχής
αέρα με ελεγχόμενη πίεση διοχετεύθηκε
αέρας στο εσωτερικό του στομάχου. Η
δοκιμή συνεχίστηκε μέχρι την αστοχία του
δοκιμίου, οπότε μετρήθηκε και η πίεση
αστοχίας για τον κάθε στόμαχο.

Προσομοίωση μεσοσπονδυλίου δίσκου
Σ. Κουρκουλής, Μ. Σατράκη

Μεσοσπονδύλιος Δίσκος: Εξαιρετικά ιδιοφυής
διάταξη απορρόφησης κραδασμών και μετατροπής
θλιπτικού φορτίου σε εφελκυστικό
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Η παραμόρφωση του
δίσκου στη διάρκεια μιας
«τυπικής ημέρας»
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Συστήματα σπονδυλοδεσίας
Σ. Κουρκουλής, Π. Χατζηστέργος
•

Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου κάποιο
δομικό μέλος της ΣΣ παύει να επιτελεί το μηχανικό
του ρόλο (τραύμα, εκφύλιση κ.α.).

•

Αποτελούνται κυρίως από συνδυασμό δοκών και
βιδών.

•

Οι κοχλίες τοποθετούνται στον υπερκείμενο και
υποκείμενο του παθολογικού μέλους υγιή
σπόνδυλο.

•

Οι κοχλίες συνδέονται μεταξύ τους με τις ράβδους
έτσι ώστε τα φορτία να παρακάμπτουν το
παθολογικό μέλος και να αποκαθίστανται τα
φυσιολογικά κυρτώματα, το ύψος και η λειτουργία
της ΣΣ.

Η κλινική πραγματικότητα και ο μηχανικός…
Προβλήματα-επιπλοκές που σχετίζονται με τη
χρήση κοχλιών:
• Αστοχία κοχλία- 0.6-25% ασθενών
[Essens al.(1993)]

-1.2%

[S. Okuda, et al.(2006)]

• Χαλάρωση - 0.6-11% ασθενών
-1.2%
• Μολύνσεις (στη διεπιφάνια οστού-μετάλλου)
- 1-7.5% ασθενών
- 2.7%

[Essens et al.(1993)]

[Okuda, et al.(2006)]

[Essens et al.(1993)]

Από την οπτική γωνία του
μηχανικού…

[Katoniset al.(2003)]

–

Αναδεικνύεται η ανάγκη για:
Αύξηση της μηχανικής αντοχής των
κοχλιών

–

Βελτίωση της σταθερότητας της
αγκύρωσης του κοχλία στο εσωτερικό του
οστού.

–

Ελαχιστοποίηση της επιφάνειας όπου το
μεταλλικό εμφύτευμα και ο οστίτης ιστός
έρχονται σε επαφή.

Συστήματα σπονδυλοδεσίας, Σ. Κουρκουλής, Π. Χατζηστέργος

Δύναμη εξόλκευσης
Για τον υπολογισμό της δύναμης εξόλκευσης ακολουθείται
το αντίστοιχο πειραματικό πρότυπο (ASTM F543-02).
•Ο κοχλίας τοποθετείται στο εσωτερικό συνθετικού
σπογγώδους οστού (Sawbone)
•To συνθετικό οστούν στηρίζεται κατάλληλα.

Load

Insertion
depth
Solid Rigid
Polyurethane
Foam Block

Fixed to the base of the load frame

•Επιβάλλεται στον κοχλία μετατόπιση στη διεύθυνση
της εξόλκευσης με σταθερό ρυθμό.
•Για την επιβαλλόμενη μετατόπιση μετριέται η
αντίστοιχη δύναμη.

Η πειραματική διάταξη

Συστήματα σπονδυλοδεσίας, Σ. Κουρκουλής, Π. Χατζηστέργος

Σκοπός της μελέτης
Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την
σταθερότητα της αγκύρωσης του κοχλία στο εσωτερικό
του οστούν.

Πειραματική μελέτη:
Διερεύνηση της επίδρασης
της τεχνικής τοποθέτησης.

Βαθμονόμηση
Αξιολόγηση

Αριθμητική μελέτη:
Βελτιστοποίηση της
γεωμετρίας του κοχλία.

Συστήματα σπονδυλοδεσίας, Σ. Κουρκουλής, Π. Χατζηστέργος

Πειραματική μελέτη
Τεχνική τοποθέτησης διαυχενικών
κοχλιών:
1. Με χρήση κολαούζου (with tapping):
Ο κοχλίας τοποθετείται σε οπή στην
οποία έχει διανοιχθεί σπείρωμα με
χρήση κολαούζου.
2. Χωρίς χρήση κολαούζου (Self
tapping): Ο κοχλίας τοποθετείται σε
κυλινδρική οπή οδηγό.

Τομή κύβου συνθετικού οστού
στο οποίο έχει διανοιχθεί οπή με
σπείρωμα με τη χρήση
κολαούζου.

Συστήματα σπονδυλοδεσίας, Σ. Κουρκουλής, Π. Χατζηστέργος

Πειραματική μελέτη
Η αστοχία του συνθετικού οστού λαμβάνει χώρα σε μια
κυλινδρική επιφάνεια που συνδέει τις αιχμές των
σπειρών
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Τυπική καμπύλη δύναμης μετατόπισης από
δοκιμή εξόλκευσης

Η επιφάνεια αστοχίας στο εσωτερικό
του συνθετικού οστού

Συστήματα σπονδυλοδεσίας, Σ. Κουρκουλής, Π. Χατζηστέργος

Πειραματική μελέτη
•

•

Η δύναμη εξόλκευσης
επηρεάζεται σημαντικά από την
τεχνική τοποθέτησης που θα
ακολουθήσει ο χειρουργός.
Η βέλτιστη τεχνική φαίνεται να
είναι η τοποθέτηση με χρήση
κολαούζου λίγο μικρότερου από
τον κοχλία.

Η επίδραση του σχετικού μεγέθους του κολαούζου στην δύναμη
εξόλκευσης.
rtap=Εξ/κή ακτίνα κολαούζου(3.75, 3.25,2.75 mm)
rscrew= Εξ/κή ακτίνα κοχλία (3.75mm)

Για κοχλία με εξωτερική ακτίνα 3,25mm η χρήση
κολαούζου με 18% μικρότερη ακτίνα προκάλεσε
αύξηση της δύναμης εξόλκευσης κατά 25%.
Επίδραση της ακτίνας της οπής οδηγού στη δύναμη εξόλκευσης.
rpilot_hole =Ακτίνα οπής οδηγού (2.5, 2.0, 1.75, 1.25 mm)
r2screw = Εσ/κή ακτίνα κοχλία (2.75mm)

Συστήματα σπονδυλοδεσίας, Σ. Κουρκουλής, Π. Χατζηστέργος

Αριθμητική μελέτη
 Το φαινόμενο της εξόλκευσης
προσομοιώθηκε με ένα διδιάστατο,
αξονοσυμμετρικό μοντέλο ΠΣ.
• Το μοντέλο ΠΣ βαθμονομήθηκε και η
αξιοπιστία του ελέγχθηκε
χρησιμοποιώντας τα πειραματικά
δεδομένα.
• Τα αριθμητικά αποτελέσματα
βρίσκονται σε πολύ καλή συμφωνία με
τα πειραματικά.

Το μοντέλο ΠΣ.

• Το μοντέλο ΠΣ χρησιμοποιήθηκε για την
διερεύνηση της επίδρασης που έχει η
γεωμετρία του κοχλία στην δύναμη
εξόλκευσης (το βάθος, η κλίση, οι ακτίνες, το βήμα
και το μήκος του κοχλία).

Συστήματα σπονδυλοδεσίας, Σ. Κουρκουλής, Π. Χατζηστέργος

Η πειραματικά και αριθμητικά εκτιμημένη
καμπύλη δύναμης - μετατόπισης.

Αριθμητική μελέτη

P

r1

• Τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρή
εξάρτηση της δύναμης εξόλκευσης από
την ακτίνα του κοχλία για σταθερή τιμή
του βάθους σπειρώματος και σχετικά
ασθενή εξάρτηση από το βάθος του
σπειρώματος και την κλίση του.

Pullout Force (N).

r2

a 1 a2
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Radius r1 (mm)
Η δύναμη εξόλκευσης δια διάφορες τιμές της εξωτερικής ακτίνας (r1)
του κοχλία. Το βάθος διατηρήθηκε σταθερό (depth = r1-r2 =1mm).

Η δύναμη εξόλκευσης για διάφορες τιμές του βάθους
σπειρώματος. Η εξωτερική ακτίνα (r1) διατηρήθηκε σταθερή
(=3.75 mm).

Συστήματα σπονδυλοδεσίας, Σ. Κουρκουλής, Π. Χατζηστέργος

Η δύναμη εξόλκευσης για διάφορες τιμές της κλίσης του
σπειρώματος (a1).

• Το βήμα του κοχλία μελετήθηκε
σε συνδυασμό με το πλήθος
των σπειρών του.
• Για κάθε τιμή του βήματος που
μελετήθηκε η εξάρτηση της
δύναμης εξόλκευσης από το
πλήθος των σπειρών είναι
γραμμική.

Pullout Force (N).

Αριθμητική μελέτη
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Number of threads

Η επίδραση του αριθμού των σπειρών στην δύναμη
εξόλκευσης για διάφορες τιμές του βήματος.

Η ποιοτική σχέση που υπολογίζει την δύναμη εξόλκευσης για διάφορες
τιμές του βήματος (P) και του πλήθους των σπειρών (N) του κοχλία:
F=-16,945·P+25,33·P·Ν-1,07·Ν+17,07

Συστήματα σπονδυλοδεσίας, Σ. Κουρκουλής, Π. Χατζηστέργος

9

Αριθμητική μελέτη
Οι τιμές του βήματος του κοχλία που
για κάθε τιμή του μήκους του κοχλία
δίνουν την μέγιστη δύναμη
εξόλκευσης.

Optimum pitch (mm)

Αποτελέσματα
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Screw length (mm)

Οι μέγιστες τιμές της δύναμης
εξόλκευσης.

Optimum pullout force (N)
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Συστήματα σπονδυλοδεσίας, Σ. Κουρκουλής, Π. Χατζηστέργος
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Εύρεση της βέλτιστης θέσης διάνοιξης οπής εισαγωγής ενδομυελικού ήλου
Δ. Ευταξιόπουλος, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ

Όταν έχουμε θραύση στη διάφυση (κορμό) του μηριαίου οστού, εισάγεται ενδομυελικός
ήλος (καρφί) από το άνω μέρος του μηριαίου, που καταλήγει στη μυελική κοιλότητα.
Ο ήλος χρησιμεύει για την προσωρινή στερέωση των δύο τμημάτων του μηριαίου οστού.
Για την εισαγωγή του ήλου ανοίγεται οπή στο άνω μέρος του οστού, που καταλήγει στη
μυελική κοιλότητα (εικόνα αριστερά).
Υπάρχουν διάφορες θέσεις όπου μπορεί ο γιατρός ν’ ανοίξει την οπή εισαγωγής του ήλου
στο άνω μέρος του οστού (εικόνα στη μέση).
Ποια είναι η πλέον κατάλληλη θέση διάνοιξης;

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
έδειξαν ότι η πλέον κατάλληλη θέση διάνοιξης είναι πάνω στον τροχαντήρα,
διότι εκεί αναπτύσσονται οι μικρότερες εφελκυστικές κύριες τάσεις.
ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ ΗΛΟΥ, Δ. Ευταξιόπουλος

Η Τεχνικη Εξωτερικης Οστεοσυνθεσης Ilizarov
Σ. Κουρκουλής. Α. Μητουσούδης
Η τεχνική βασίζεται στην μερική μεταφορά των
φορτίων που παραλαμβάνει το οστό μέσα και από την
διάταξη του συστήματος, ενώ παράλληλα διατηρεί την
ακαμψία του οστού και δημιουργεί τις συνθήκες που
απαιτούνται για την σωστή και γρήγορη ανάπλασή
του.
Βασικό στοιχείο στο οποίο εδράζεται η εμβιομηχανική του
συστήματος ILIZAROV είναι οι δυναμοποιημένες βελόνες,
οι οποίες προεντείνονται ώστε να παρέχουν μια αρχική
σταθερότητα, έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας
παρεκτόπισης με κατεύθυνση κάθετη προς τον άξονα των
βελόνων.
Στροφικές και πλάγιες μετατοπίσεις σε κάθε βελόνα,
ελέγχονται από ζεύγη διασταυρούμενων δυνάμεων, που
δημιουργούνται μεταξύ δύο γειτονικών βελόνων, για κάθε
δομική μονάδα που αποτελείται από τον δακτύλιο της
συσκευής, το οστό και τη βελόνα.

ΣΚΟΠΟΣ

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ILIZAROV, Σ. Κουρκουλής. Α. Μητουσούδης

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο σκοπός της μελέτης ήταν η κατασκευή
ενός μοντέλου ΠΣ και η αξιολόγηση του ως
προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία του με
βάση πειραματικά δεδομένα.
Κατασκευάστηκε τρισδιάστατο μοντέλο μιας
διάταξής ILIZAROV με δύο δακτυλίους και
δύο δυναμοποιημένα σύρματα στον κάθε
δακτύλιο. Στο μοντέλο αυτό ιδιαίτερη
προσοχή δόθηκε στην απόδοση των
βασικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών της
διάταξης Ilizarov. Το παραπάνω μοντέλο
αξιολογήθηκε ως προς την ακρίβεια και την
αξιοπιστία του με βάση τα πειραματικά
δεδομένα και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα
αριθμητικά αποτελέσματα προσεγγίζουν με
σημαντική ακρίβεια τα αντίστοιχα
πειραματικά.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ILIZAROV, Σ. Κουρκουλής. Α. Μητουσούδης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όπως βλέπουμε οι τιμές για τη μετατόπιση που προκύπτουν από το μοντέλο
(δεξιά) είναι πολύ κοντά με τις αντίστοιχες τιμές που είχαν προκύψει από την
πειραματική διαδικασία (αριστερά).
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ILIZAROV, Σ. Κουρκουλής. Α. Μητουσούδης

Πειράματα κάμψης σε οστεοπορωτικά μακρά οστα
Σ. Κουρκουλής, Α. Μητουσούδης, Π. Λέλοβας

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των μηχανικών
ιδιοτήτων των οστεοπορωτικών μακρών οστών (μηριαία).
Mean cortical
density (mg/ccm)

Cortical area (mm²)

Trabecular
area (mm²)

Control

1107 ± 35

5,06 ±1,19

2,37 ± 0,58

OVX

1034 ± 26

3,21 ± 0,76

3,29 ± 0,69

p-value

p<0,01

p<0,01

p<0,05

difference

-7%

-37%

+38%

Διαγράμματα δύναμης-μετατόπισης και
τάσης παραμόρφωσης

Πειράματα κάμψης σε οστεοπορωτικά μακρά οστα, Σ. Κουρκουλής, Α. Μητουσούδης, Π. Λέλοβας

