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Актуальность работы: Лечение и раннее восстановление к труду 

пациентов с нестабильными диафизарными переломами костей голени 

(ДПКГ) до настоящего времени остается актуальнейшей проблемой 

современной травматологии. 

Трудность лечения пациентов с нестабильными переломами костей 

голени, сложность их репозиции и невозможность стабильной фиксации 

часто приводит к неудовлетворительному исходу лечения, который, как 

правило, заканчивается инвалидизацией пациентов [Firooz Madadi и др. 

2011].  

Чаще такие переломы встречаются у людей молодого трудоспособного 

возраста от 20-45 лет [Firooz Madadi и др. 2010]. По данным отдела 

статистики Республики Казахстан за 2016 год травмы голени являются 

превалирующими среди всех травм, связанных с трудовой деятельностью 

[Численность пострадавших связанных с трудовой деятельностью в 

Республике Казахстан. Электронный ресурс. 2016]. По данным ряда авторов 

у пациентов с переломами костей голени продолжительность временной 

нетрудоспособности составляет от 3 до 7 мес. [Эдиев 2005]. Основными 

причинами удлинения её срока являются неправильное лечение пациентов, 

нестабильность фиксации отломков,  длительная внешняя иммобилизация 

конечности гипсовой повязкой, нарушение процесса консолидации, 

инфекционные осложнения Инфекционные осложнения при открытых 

переломах костей голени и после открытых операций достигают 30% 

[Abhishek S Chitnis. 2019]. 

При лечении ДПКГ применяются различные методы оперативного 

лечения. У разных исследователей расходятся мнения при выборе методики 

лечения. В современной травматологии при выборе метода лечения 

предпочтение отдают тому, который обеспечивает быстрое восстановление 

функции конечности, максимально приближенной к физиологической. Если 

одни авторы утверждают, что при лечении пациентов с переломами костей 

голени эффективным методом является чрескостный остеосинтез, другие 

предпочитают внутрикостный и накостный методы фиксации перелома 

[Писарев В.В. 2013]. 

В травматологии оперативный метод лечения пациентов с переломом 

должен отвечать следующим требованиям: малоинвазивность (наименьшее 

травмирование окружающих кость мягких тканей), минимальная 

кровопотеря, прочная фиксация костных отломков с возможностью 

оставления пациентов без внешней иммобилизации конечности, ранняя 

активизация и функциональная нагрузка [Saied A. 2016]. Выполнение этих 
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требований создает оптимальные условия для образования полноценной 

костной мозоли. При этом в идеале фиксатор при остеосинтезе диафизарных 

переломов должен обеспечивать максимальную стабильность, исключая все 

возможные виды смещения: укорочение, угловую деформацию и ротацию 

отломков. В тоже время он должен допускать дозированную осевую нагрузку 

на отломки для стимуляции быстрого и полноценного срастания перелома 

[Dr. Pathik Vala et al. 2017].  

Всем вышеуказанным требованиям в настоящее время в наибольшей 

степени отвечает закрытый блокируемый интрамедуллярный остеосинтез 

(БИОС) [Sagnik Mukherjee.  2017 ]. Но при некоторых типах и локализациях 

перелома и этот метод фиксации не обеспечивает должной стабильности, а 

процедура блокирования очень затратна по времени. По этой причине одним 

из направлений развития ортопедической хирургии является внутрикостный 

остеосинтез расширяющимися в канале конструкциями [D. Ghafil et al. 2012]. 

 

Цель исследования: 

Улучшить результаты лечения нестабильного перелома диафиза 

большеберцовой кости с помощью разработанного устройства для 

внутрикостного блокируемого остеосинтеза 

 

Задачи исследования:  

1. Разработать устройство для остеосинтеза переломов диафиза 

большеберцовой кости (эластичный блокируемый штифт). 

2. Провести математическое моделирование методом конечных 

элементов стабильности остеосинтеза эластичным блокируемым штифтом в 

сравнении со стандартным блокируемым штифтом. 

3. Провести сравнительную оценку результатов лечения у пациентов с 

переломами диафиза большеберцовой кости, пролеченных эластичным и 

стандартным блокируемыми штифтами. 

 

Объект исследования: 

Всего в исследование включено 163 пациента с ДПКГ, пролеченных  

блокируемым интрамедуллярным остеосинтезом. Отдаленные исходы 

изучены у всех 163 пациентов. Пациенты, пролеченные разработанным 

устройством для блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза  – 

эластичным блокируемым штифтом, составили основную группу (n=41). В 

группе сравнения были пациенты пролеченные методом блокируемого 

интрамедуллярного остеосинтеза стандартным блокируемым штифтом 

(n=122). Все пациенты, которым планировалось оперативное лечение, после 

отбора по критериям включения и исключения и подписания 

информированного согласия, включались в исследование. 

Исследование проводилось в условиях травматологического отделения 

(позднее отделения политравмы) Больницы скорой медицинской помощи 

города Семей, которое является единственным отделением региона, 

оказывающее специализированную стационарную травматологическую 
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помощь. Также данное отделение является клинической базой кафедры 

ортопедической хирургии НАО МУС. 

 

Материалы и методы исследования: 

Первым этапом нашего исследования была разработка нового 

устройства для блокируемого остеосинтеза нестабильных переломов диафиза 

костей голени.  

Мы разработали устройство-эластичный блокируемый штифт, который 

выполнен в виде 2-х титановых эластичных стержней прямоугольного 

поперечного сечения, имеющие общий проксимальный конец. На общем 

проксимальном конце имеются отверстия для введения блокирующего винта 

и торцевое резьбовое для прикрепления навигационной системы. На 

дистальном конце штифта на одном из стержней находится отверстие с 

резьбой М4 для блокировки болтом.  

Вторым этапом проводилось математическое моделирование фиксации 

перелома диафиза костей голени разработанным и стандартным устройством.  

Математическое моделирование проводилось методом конечных 

элементов. На первом шаге мы создали 3D модели большеберцовой кости и 

штифтов (разработанное и стандартное устройство) с их геометрическими 

свойствами. Далее нами выполнена интеграция моделей штифтов в модель 

большеберцовой кости и их блокирование в кости. Получены две расчетные 

модели сломанной большеберцовой кости со стандартным блокируемым 

штифтом (модель 1) и с эластичным блокируемым штифтом (модель 2). 

Затем была разработана сетка конечных элементов для последующего 

анализа. Разбиение сетки проводили стандартной процедурой, встроенной в 

программный пакет SolidWorksSP 5.0. 

Нами были выбраны три вида нагрузок: осевая нагрузка, ротационная 

нагрузка и поперечный изгиб. Сила для осевой нагрузки составила 500, 800 и 

1200 Н на каждую модель. Сила ротационной нагрузки составила 100, 500, 

1500 Н, а для поперечного изгиба нагрузка составила 800, 1600 и 3200 Н для 

каждой модели.  

Параметрами для измерения были эквивалент напряжения (Equivalent 

Von-MisesStress) и локальное перемещение (Deformation). Далее строились 

цветные эпюры напряжения и перемещения на разных моделях и при разной 

нагрузке в  программе ANSYS версия 14.5.7. Единицы измерения и шкала 

напряжений и перемещений едина для двух видов штифтов. По цветовым и 

количественным показателям интерпретировались результаты 

математического моделирования. Такой подход позволяет сравнить 

полученные результаты, опираясь на цветовую характеристику результатов. 

Принята унифицированная система цветовой индикации, в которой к 

красному диапазону относятся максимальные значения параметра, к синему 

– минимальные.  

Третьим этапом проводилось клиническое исследование 

разработанного устройства.  



Дизайн третьего этапа исследования – нерандомизированное 

проспективное контролируемое клиническое исследование.  

Критериями включения в исследование являлись: 

1. Пациенты с переломом диафиза большеберцовой кости (не ближе, чем 

5 см. от щели смежных суставов). 

2. Возрастная категория от 16 до 70 лет.  

3. Пациенты без тяжелых сопутствующих заболеваний 

4. Наличие согласия пациента на проведение исследования. 

Критериями исключения из исследования являлись: 

1. Пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями или 

состояниями, при которых оперативное лечение противопоказано. 

2. Пациенты с ипсилатеральными и билатеральными переломами костей 

нижней конечности. 

3. Пациенты с метафизарными и внутрисуставными переломами 

большеберцовой кости. 

4. Возрастная категория до 16 и старше 70 лет. 

5. Отсутствие согласия пациента на проведение исследования. 

Основным контингентом пациентов, как в группе сравнения, так и в 

основной группе, были мужчины. В обеих группах более 60%. Основной 

локализацией перелома в обеих группах была нижняя треть 68% и 61% 

соответственно в группе сравнения и в основной группе. По виду травмы, как 

в основной, так и в группе сравнения, наиболее часто встречалась уличная 

травма. Почти в 9 из 10 случаев в обеих группах ДПКГ были закрытыми. По 

типу преобладали переломы типа А1 и В. Переломов типа С2 и С3 не было. 

Открытые переломы были только I – II степени тяжести. 

Исходы лечения оценивались нами согласно критериям R. Johner, 

О.Wruhs (1983) для окончательной оценки результатов после перелома 

диафиза большеберцовой кости. 

 

Научная новизна исследования 

В рамках исследования впервые разработан эластичный блокируемый 

штифт с возможностью расширения в костно-мозговом канале для 

остеосинтеза переломов диафиза большеберцовой кости, 

продемонстрировавший успешные результаты тестирования как при 

математическом моделировании фиксации указанных переломов, так и в 

клинических условиях. 

 

Научно-практическая значимость диссертационного исследования: 

Использование разработанного устройства (эластичный блокируемый 

штифт) для блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза переломов 

диафиза большеберцовой кости позволяет уменьшить срок временной 

нетрудоспособности и улучшить исходы лечения. 

При применении эластичного блокируемого штифта нет необходимости 

подбора диаметра штифта по диаметру костно-мозгового канала 

большеберцовой кости, так как при блокировании штифт расширяется до его 



размеров, что устраняет необходимость одновременно иметь несколько 

штифтов разных диаметров.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

Расширение разработанного устройства в костно-мозговом канале при 

блокировании значительно увеличивает стабильность фиксации перелома и 

позволяет улучшить результаты лечения переломов диафиза большеберцовой 

кости, особенно в средней и нижней трети (типа А1, А3, В) в сравнении с 

традиционным устройством. 

 

Выводы: 

1.Разработано устройство - эластичный блокируемый штифт для 

интрамедуллярного остеосинтеза длинной трубчатой кости при 

нестабильных переломах диафиза костей голени, на которое получен 

Евразийский патент на изобретение №020632 «Эластичный штифт для 

блокирующего остеосинтеза перелома длинной трубчатой кости», от 

30.12.2014.  

2.В результате применения имитационного математического 

моделирования методом конечных элементов обнаружено, что эластичный 

блокируемый штифт обладает достаточными прочностными и 

эксплуатационными характеристиками, которые не уступают стандартному 

блокируемому штифту, а по некоторым показателям лучше него. При осевой 

нагрузке у эластичного штифта, лучшее распределение нагрузки между 

штифтом и костью. При ротационной нагрузке максимальное смещение при 

равных нагрузках для эластичного штифта в 3 раза меньше, чем у 

стандартного штифта. Испытание моделей на поперечный изгиб показало, 

что по своим свойствам эластичный штифт более пластичный, поэтому 

приложенное напряжение лучше поглощается в материале и распределяется 

по кости на большую площадь. При использовании Модели стандартного 

штифта на кость приходится максимум приложенной нагрузки в одной 

локальной области, что повышает риск поломки блокировочных винтов или 

кости. Таким образом, нами установлено, что особенности конструкции 

предлагаемого эластичного блокируемого штифта положительно влияют на 

надежность фиксации диафизарного перелома костей голени.  

3.Результаты лечения пациентов с переломами диафиза большеберцовой 

кости при фиксации эластичным блокируемым штифтом были лучше по 

таким параметрам как частота отличного исхода лечения, опороспособность 

при выписке и через 1 месяц после операции, срок использования внешней 

опоры при ходьбе, срок нетрудоспособности в сравнении с фиксацией 

стандартным блокируемым штифтом. Дополнительная иммобилизация 

использовалась в 16 (13,1%) случаях в группе сравнения и только в 2 (4,9%) 

случаях в основной группе. Однако эта разница статистически не значима 

(р=0,247), что говорит о том, что дополнительную иммобилизацию могут 

использовать при любом методе оперативного лечения ДПКГ.  



Срок стационарного лечения в основной группе составил 16,7 дней (SD 

= 4,9 дня), в группе сравнения было на 1 день меньше, чем в основной группе 

(р=0,273). А это значит, что пациенты после оперативного лечения 

разработанным устройством находятся в стационаре примерно столько же 

времени, что и после остеосинтеза стандартным блокируемым штифтом.  

Опороспособность у пациентов основной группы была выше, чем в 

группе сравнения при выписке (p<0,001) и через 1 месяц после операции 

(р=0,016). Она полностью восстанавливалась (до 100%) к 3 мес. и в той и в 

другой группах. Таким образом, эластичный блокируемый штифт, благодаря 

возможности расширения в КМК и увеличению стабильности фиксации 

перелома, позволяет достичь опережающее восстановление 

опороспособности в ранние сроки после  перелома по сравнению с группой 

сравнения.  

В нашем исследовании срок временной нетрудоспособности в основной 

группе был меньше, чем в группе сравнения в 1,4 раза, составив в основной 

группе 62,8 дня, а в группе сравнения – 87,4 дня. Разница статистически 

значима (p<0,001). Это значит, что пациенты основной группы быстрее 

восстанавливают прежний уровень трудоспособности после получения 

перелома и быстрее возвращаются в свой прежний ритм жизни. Срок 

временной нетрудоспособности сильно положительно коррелирует со сроком 

использования внешней опоры при ходьбе (коэффициент корреляции 

Спирмена ρ=0,884, p<0,001). Использование внешней опоры при ходьбе, а 

точнее скорейший отказ от него, положительно влияет на быстрое 

восстановление трудоспособности и возврат к обычной жизни.  

Использование при фиксации ДПКГ эластичного блокируемого штифта 

позволяет это сделать быстрее, чем лечение стандартным блокируемым 

штифтом. Частота повторных вмешательств (р=0,313), встречаемости 

различных видов деформаций (р=0,989) и воспалительных осложнений 

(р=0,296) в группе сравнения и в основной группе статистически не значимы. 

Нами было установлено, что по некоторым показателям лечение пациентов 

разработанным эластичным блокируемым штифтом не хуже (использование 

дополнительной иммобилизации при выписке, срок стационарного лечения, 

опороспособность через 3 месяца после операции, наличие укорочения и 

осложнений), а по отдельным показателям лучше (опороспособность при 

выписке и через 1 месяц после операции, срок использования внешней опоры 

при ходьбе, срок нетрудоспособности, исходы лечения) использования 

стандартного блокируемого штифта.  

 

Практические рекомендации 

Эластичный блокируемый штифт рекомендуется использовать в 

клинической практике для фиксации нестабильных диафизарных переломов 

костей голени. Конструкционные особенности разработанного устройства 

обеспечивают лучшие результаты лечения при переломах типа А1, А3, В в 

нижней и средней трети по сравнению со стандартным блокируемым 

штифтом.  



Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 работ, из которых 3 в материалах 

международных научно-практических конференций, 3 статьи в научных 

изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и 

науки МОН РК, 1 статья в журнале, индексированном в базе данных Scopus. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 102 страницах и состоит из 

введения, литературного обзора, материалов и методов исследования, 

двухразделов собственных исследований, заключения, списка 

использованных источников и приложения. Диссертация содержит 11 

таблиц, 70 рисунков. Список использованной литературы включает 138 

источников, из которых 45 на русском языке и 93 на английском языке. 
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АННОТАЦИЯСЫ 

 

"Асықты жіліктің диафизінің тұрақсыз сынықтарын эластикалық 

стерженьмен сүйекішілік құлыптамалы остеосинтездеу" 

 

Жұмыстың өзектілігі: Сирақ сүйектерініңтұрақсыз диафизарлы 

сынықтары бар науқастардың емі мен ерте қалыпқа келуі қазіргі таңға дейін 

травматологияның өзекті мәселесі болып табылуда. 

Сирақ сүйектерініңтұрақсыз диафизарлы сынықтары бар науқастардың 

емі, репозициясы мен тұрақты бекітудің мүмкіншілігі болмауына 

байланысты көп жағдайларда емдеу нәтижесі қанағаттанарлықсыз болып, ол 

әдетте науқастың мүгедектікке шалдығуымен аяқталады [Firooz Madadi және 

т.б. 2011]. 

Мұндай сынықтар 20-45 жас аралығында, яғни нағыз еңбек етуге 

арналған уақытта өте жиі кездеседі [Firooz Madadi және т.б. 2010]. Қазақстан 

Республикасының статистикалық бөлімінің мәліметі бойынша, 2016 жылы 

сирақ жарақаттары еңбек қызметімен байланысты барлық жарақаттар 

арасында басым орынды алды [Қазақстан Республикасындағы еңбек 

қызметімен байланысты зардап шеккендердің саны. Электронды ресурс. 

2016]. Бірқатар авторлардың мәліметтері бойынша сирақ сүйектері сынығы 

бар науқастарда уақытша еңбекке жарамсыздық ұзақтығы 3 айдан 7 айға 

дейін созылады [Эдиев М.С. 2005]. Оның мерзімінің ұзартуының негізгі 

себептері пациенттерді дұрыс емдемеу, сынықтардың бекітілуінің 

тұрақсыздығы, аяқ-қолдың гипстік таңғышпен ұзақ уақыт сыртқы 

иммобилизациясы, консолидация процесінің бұзылуы және инфекциялық 

асқынулар болып табылады. Сирақ сүйектерінің ашық сынығы кезінде және 

ашық түрде операциядан кейін инфекциялық асқынулар жиілігі 30% - ға 

жетеді [Abhishek S Chitnis. 2019]. 

Сирақ сүйектерінің диафизарлы  сынықтарын емдеу кезінде түрлі 

операциялық емдеу әдістері қолданылады. Зерттеуші ғалымдардың емдеу 

әдісін таңдау кезінде пікірлері әр түрлі болып бөлінеді. Қазіргі заманауи 

травматологияда емдеу әдісін таңдағанда, аяқ-қолдың физиологиялық 

функциясына барынша жақын, қызметтерін тез арада қалпына келтіруді 

қамтамасыз ететін ем түріне қолдау беріледі. Егер бір авторлар сирақ 

сүйектерінің сынығы бар науқастарды емдеуде тиімді әдіс сүйек арқылы 

остеосинтез десе, келесі біреулер сүйекішілік және сүйекүстілік остеосинтез 

деп мәлімдемелер жасауда [Писарев В. В. 2013]. 

Травматологияда сынықтарды оперативті түрде емдеудің әдістері 

мынадай талаптарға жауап беруі тиіс: аз инвазивтілік 

(сүйектердіңайналасындағы жұмсақ тіндердіаз жарақаттау), аз қан жоғалту, 

науқастарды сыртқы иммобилизациясыз қалдыру үшін сүйек сынықтарын 

берік бекіту, ерте белсендіру және функционалдық жүктемелер салу [Saied A. 

https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/cer-2019-0108


2016]. Осы талаптарды орындау толыққанды сүйек мозолінің пайда болуына 

оңтайлы жағдай жасайды. Бұл ретте фиксатор диафизарлық сынықтардың 

остеосинтезінде ығысудың барлық ықтимал түрлерінің алдын алу 

мақсатында барынша тұрақтылықты қамтамасыз етуі тиіс: қысқаруды, 

бұрыштық деформацияны және сынықтардың ротациялық деформациясы. 

Сонымен қатар ол сынықтың тез және толық бітісуін ынталандыру үшін, 

сынықтарға мөлшерленген осьтік жүктемеге жол беруі тиіс [Dr. Pathik Vala et 

al. 2017]. 

Жоғарыда көрсетілген барлық талаптарға қазіргі уақытта жабық түрде 

жасалатын сүйекішілік құлыптамалы остеосинтез ең жоғары дәрежеде жауап 

береді [Sagnik Mukherjee.  2017 ]. Бірақ сынықтардың кейбір түрлері мен 

орналасуының ерекшеліктері бар кезінде сынықты бекітудің бұл әдісі де 

қажетті тұрақтылықты қамтамасыз етпейді және де штифтті құлыптау 

процедурасы өте ұзақ уақытты алуы мүмкін. Осы себептен ортопедиялық 

хирургияның даму бағыттарының бірі болыпсүйек ішілік кеңейтілетін 

құрылғыларменостеосинтез болып есептеледі [D. Ghafil et al. 2012]. 

 

Зерттеудің мақсаты 

Сүйекішілік құлыптамалы остеосинтезге арналып шығарылған 

құрылғының көмегімен асықты жіліктің диафизінің тұрақсыз сынықтарын 

емдеудің нәтижелерін жақсарту 

 

Зерттеу міндеттері: 

1. Асықты жілік диафизінің сынықтарын остеосинтездеуге арналған 

құрылғыны әзірлеу (құлыптамалы эластикалық штифт). 

2. Стандартты құлыптамалы штифтпен және эластикалыққұлыптамалы 

штифтпен остеосинтездеудің тұрақтылығынзерттеу мақсатында соңғы 

элементтерді қолдану әдісі арқылы математикалық моделдеу жүргізу. 

3. Эластикалық және стандартты құлыптамалы штифттермен емделген, 

асықты жілік диафизінің сынығы бар науқастардың емдеу нәтижелеріне 

салыстырмалы бағалау жүргізу. 

 

Зерттеу объектісі: 

Зерттеуге сирақ сүйектерінің диафизарлы сынықтары бар,сүйекішілік 

құлыптамалы остеосинтезбен емделген 163 пациент қатысты. Барлық 163 

науқаста кейінгі нәтижелері зерттелді. Сүйекішілік құлыптамалы остеосинтез 

(ВБО) үшін әзірленген құрылғымен – эластикалық құлыптамалы штифтпен 

емделіп шыққан науқастар негізгі топты (n=41) құрады. Бақылау тобында 

стандартты құлыптамалы штифтпен (N=122) сүйекішілік құлыптамалы 

остеосинтез жасалған науқастар болды. Оперативті емдеу жоспарланған 

барлық пациенттер ақпараттандырылған келісімге қол қойған соң, енгізу 

және алып тастау критерийлері бойынша іріктеуден өткеннен кейін зерттеуге 

кіргізілді. 

Зерттеу мамандандырылған стационарлық травматологиялық көмек 

көрсететін өңірдегі жалғыз бөлім болып табылатын, Семей қаласының Жедел 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mukherjee%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28571220


медициналық жәрдемауруханасының травматологиялық бөлімі (кейіннен 

политравма бөлімі) жағдайында жүргізілді. Сондай-ақ бұл бөлім КеАҚ СМУ-

нің ортопедиялық хирургия кафедрасының клиникалық базасы болып 

табылады. 

 

Зерттеу материалдары мен әдістері: 

Біздің зерттеудің бірінші кезеңі сирақ сүйектері диафизінің тұрақсыз 

сынықтарының құлыптамалы остеосинтезіне арналған жаңа құрылғыны 

әзірлеу болды. 

Біз эластикалық құлыптамалы штифт  ойлап құрастырдық, оныңжалпы 

проксимальды ұшы бар, тік бұрышты көлденең эластикалық 2 титан 

кесінділерінен жасалған штифт. Жалпы проксимальды ұшында құлыптаушы 

бұранданы енгізуге арналған тесігі бар және навигациялық жүйені бекітуге 

арналған резьбалы тесігі бар. Штифттің дистальды шетінде өзектің біреуінде 

құлыптаушы бұрандаға  арналған М4 резьбасы бар тесік болады. 

Екінші кезеңде әзірленген және стандартты құрылғылармен сирақ 

сүйектері диафизінің сынығын бекітудің математикалық модельдеуі 

жүргізілді. 

Математикалық модельдеу соңғы элементтер әдісімен жүргізілді. 

Бірінші қадамда біз геометриялық қасиеттері сақталған асықты жілік пен 

штифттердің (әзірленген және стандартты құрылғы) 3D модельдерін 

құрадық. Одан әрі біз штифт үлгілерін асықты жілік моделіне интеграциялау 

және оларды сүйекте құлыпталған күйлерін әзірледік. Стандартты 

құлыптамалыштифттің (модель 1) және эластикалық құлыптамалы штифттің 

(модель 2)сынған асықты жілікке салынған екі есептеу үлгісі алынды. Содан 

кейін ары қарайғы талдау үшін соңғы элементтердің торшалары әзірленді. 

Торшаларды бөлу Solidworks 5.0 бағдарламалық пакетіне орнатылған 

стандартты процедуралар арқылы жүзеге асырылды. 

Біз жүктемелердің үш түрін таңдап алдық: осьтік жүктеме, ротациялық 

жүктеме және көлденең иілу. Осьтік жүктеме үшін түсетін күш әрбір 

модельге 500, 800 және 1200 Н құрады. Ротациялық жүктеменің күші 100, 

500, 1500 Н құрады, ал көлденең иілу жүктемесі үшін жүктеме әрбір 

модельге 800, 1600 және 3200 Н құрады. 

Өлшеу параметрлері ретінде кернеу эквиваленті (Equivalent Von-mis 

Stress) және жергілікті жылжу (Deformation) болды. Одан әрі әртүрлі 

модельдер үшін және әр түрлі жүктемелер кезінде ANSYS 14.5.7 нұсқасында 

түрлі түсті кернеу эпюралары және орын ауыстырулары көрсетілді. 

Штифтердің екі түрі үшін өлшем бірлігі мен кернеу шкаласы бірдей болды. 

Түстік және сандық көрсеткіштер бойынша математикалық модельдеудің 

нәтижелері талданды. Мұндай тәсіл алынған нәтиже қорытындыларын 

нәтижелердің түс сипаттамасына сүйене отырып салыстыруға мүмкіндік 

береді.Түс индикациясының унифицирленген жүйесі қабылданды. Қызыл 

диапазонға параметрдің ең жоғарғы мәні, көкке ең аз мәндер сәйкес келді. 

Үшінші кезеңде әзірленген құрылғыға клиникалық зерттеу жүргізілді. 



Зерттеудің үшінші кезеңінің дизайны-рандомизирленген емес 

бақыланатын проспективті клиникалық зерттеу. 

Зерттеуге енгізу критерийлері: 

1. Асықты жілік диафизінің сынығы бар науқастар (аралас буындардың 

саңылауларына ара қашықтық 5 см кем емес). 

2. Жас категориясы 16-дан 70-ке дейін. 

3. Ауыр қосалқы аурулары жоқ науқастар. 

4. Зерттеу жүргізуге пациенттің келісімінің болуы. 

Зерттеуден шығару критерийлері: 

1. Ауыр қосалқы аурулары бар немесе оперативтік емге қарсы 

көрсеткіштері бар науқастар. 

2. Аяқ сүйектерінің ипсилатеральды және билатеральды сынықтары бар 

науқастар. 

3. Асықты жіліктің метафизді аймағы және буынішілік сынықтары бар 

науқастар. 

4. Жасы 16-ға дейін және 70-тен жоғары науқастар. 

5. Зерттеу жүргізуге пациенттің келісімінің болмауы. 

Бақылау және негізгі топтардағы науқастардың негізгі контингенті ер 

адамдар болды. Екі топта да 60% - дан артық болды. Сынықтың орналасуы 

бойынша бақылау және негізгі топтарда көбіне төменгі үштен бірі 68% және 

61% болды. Жарақат алу салдарыбойынша  негізгі және бақылау тобында 

көше жарақаты жиі кездесті. Сирақ сүйектерінің диафизарлы сынықтарымен 

науқастардың екі тобында да 10 жағдайдың 9-да жабық сынықтар болды. С2 

және С3 типті сынықтар кездеспеді. Ашық сынықтар тек І-ІІ дәрежелі 

ауырлықта кездесті. 

Емдеу нәтижелерін біз сирақ сүйектерінің диафизарлы сынықтарынан 

кейінгі  R.Johner және O. Wruhs (1983) кестесіндегі критериилеріне сәйкес 

бағаладық. 

 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы 

Зерттеу барысында алғаш рет сүйек-ми каналында кеңею мүмкіндігімен, 

асықты жілік диафизінің сынықтарының остеосинтезіне арналған 

эластикалық құлыптамалы штифт әзірленді, аталған сынықтарды бекітуді 

математикалық моделдеу кезінде де, клиникалық жағдайларда да тестілеудің 

табысты нәтижелерін көрсетті. 

 

Зерттеудің практикалық құндылығы 

Әзірленген құрылғыны (эластикалық құлыптамалы штифт) асықты жілік  

диафизінің сынықтарына сүйек ішілік құлыптамалы остеосинтездеу үшін 

пайдалану уақытша еңбекке жарамсыздық мерзімін азайтуға және емдеу 

нәтижесін жақсартуға мүмкіндік береді. 

Эластикалық құлыптамалы штифтті қолдану кезінде асықты жіліктің 

сүйек-ми каналының диаметріне сәйкес штифттің диаметрін таңдау 

қажеттілігі жоқ, себебі штифт құлыптау сәтінде каналдың көлеміне дейін 



кеңейтіледі, бұл бір мезгілде әртүрлі диаметрлі бірнеше штифттердің болу 

қажеттілігін жояды. 

 

Қорғауға шығарылатын негізгі ережелер 

Құлыптау кезінде әзірленген құрылғының сүйек-ми каналында кеңеюі 

сынықты бекітудің тұрақтылығын едәуір арттырады және дәстүрлі 

құрылғымен салыстырғанда асықты жіліктің диафизінің сынықтарын емдеу 

нәтижелерін жақсартуға мүмкіндік береді, әсіресе ортаңғы және төменгі 

үштен бір (А1, А3, В типті) бөліктерде. 

 

Қорытындылар: 

1.Сирақ сүйектерінің диафизінің тұрақсыз сынықтарында ұзын 

түтікшелі сүйектің интрамедуллярлы остеосинтезіне арналған эластикалық 

құлыптамалы штифт құрылғысы әзірленді және оған Еуразия патенттік 

ведомствосының өнертабысқа халықаралық инновациялық патенті алынды 

№ 020632 "Ұзын түтікшелі сүйек сынығының құлыптамалы остеосинтезіне 

арналған эластикалық штифт". Патенттің берілген күні 30.12.2014 ж. 

2.Соңғы элементтер әдісімен имитациялық математикалық модельдеуді 

қолдану нәтижесінде эластикалық құлыптамалы штифт стандартты 

құлыптамалы штифтен кем емес жеткілікті беріктікке және пайдалану 

сипаттамаларына ие екені, ал кейбір көрсеткіштер бойынша одан 

артықшылықтары анықталды. Эластикалық штифтте осьтік жүктеме кезінде 

штифт пен сүйек арасындағы жүктемені ең жақсы бөлуіне көз жеткізді. 

Ротациялық жүктеме кезінде эластикалық штифт үшін тең жүктеме кезінде 

максималды ығысу стандартты штифтке қарағанда 3 есе аз болды. 

Модельдерді көлденең бүгуге сынау өзінің қасиеттері бойынша иілімді 

штифт неғұрлым пластикалық екенін көрсетті, сондықтан қоса берілген 

кернеу материалда жақсы сіңеді және сүйек бойынша үлкен алаңға біркелкі 

бөлінеді. Стандартты штифт моделін пайдалану кезінде сүйекке бір 

жергілікті аймаққа ең көп жүктеме түседі, бұл құлыптау бұрандаларының 

немесе сүйектің сыну қаупін арттырады. Осылайша, ұсынылып отырған 

эластикалық құлыптамалы штифт конструкциясының ерекшеліктері сирақ 

сүйектерінің диафизарлық сынықтарын бекітілу сенімділігіне оң әсер 

ететінін анықтадық. 

3.Эластикалық құлыптамалы штифтпен емделген асықты жілік сынығы 

бар науқастарды емдеу нәтижелері, емдеудің өте жақсы аяқталу жиілігі, 

ауруханадан шығару кезінде және операциядан кейін 1 айдан соң тірек 

қабілеттілігі, жүру кезінде сыртқы тіректі пайдалану мерзімі, стандартты 

құлыптамалы штифтпен емделген науқастардың қорытындыларымен 

салыстырғанда еңбекке жарамсыздық мерзімі сияқты параметрлер бойынша 

жақсы болды.Қосымша иммобилизация бақылау тобында 16 (13,1%) 

жағдайда және негізгі топта 2 (4,9%) жағдайда ғана қолданылды. Алайда, бұл 

айырмашылық статистикалық тұрғыдан маңызды емес (р=0,247), бұл 

қосымша иммобилизацияны сирақ сүйектерінің диафизарлы сынықтарын 



операциялық емдеудің кез келген әдісінен кейін пайдаланылуы мүмкін 

екендігін көрсетеді. 

Негізгі топтағы стационарлық емдеу мерзімі 16,7 күнді құрады (SD = 4,9 

күн), бақылау тобында негізгі топқа қарағанда 1 күнге аз болды (р=0,273). 

Бұл дегеніміз, әзірленген құрылғымен операциялық емдеуден кейін 

науқастар стационарда стандартты құлыптамалы остеосинтезден кейінгі 

науқастармен бірдей уақыт жатады деген сөз. 

Негізгі топтағы науқастарда тірек қабілеттілігі (аяққа басу) ауруханадан 

шығару кезінде бақылағанда (p<0,001) және операциядан кейін 1 айдан соң 

(р=0,016) әлдеқайда жоғары болды. Ол 3 айда екі топта да толығымен 

қалпына келді (100% дейін). Осылайша, сүйек-ми каналын кеңейту 

мүмкіндігі және сынық фиксациясының тұрақтылығын арттыру 

арқасында,эластикалық құлыптамалы штифт бақылау тобымен 

салыстырғанда жарақаттан кейінгі ерте мерзімде, тірек қабілетін озыңқы 

қалпына келтіруге мүмкіндік берді. 

Біздің зерттеуде уақытша еңбекке жарамсыздық мерзімі негізгі топта 

бақылау тобына қарағанда 1,4 есе аз болды, негізгі топта 62,8 күн, ал бақылау 

тобында – 87,4 күнді құрады. Бұл айырмашылықтың статистикалық мәні бар 

(p<0,001).Бұл дегеніміз, негізгі топтағы науқастар жарақат алғаннан кейін 

бұрынғы еңбек ету деңгейін тезірек қалпына келтіреді және өзінің бұрынғы 

өмір ырғағына тезірек оралады. Уақытша еңбекке жарамсыздық мерзімі 

науқастардың жүру кезінде сыртқы тіректі (балдақтарды) пайдалану 

мерзімімен оң корреляцияланады (Спирмен корреляциясының коэффициенті 

ρ=0,884, p<0,001). Жаяу жүргенде сыртқы тіректі пайдалану, дәлірек 

айтқанда, одан ерте бас тарту, еңбекке қабілеттіліктің тез қалпына келуіне 

және әдеттегі өмірге оралуына оң әсер етеді. 

Сирақ сүйектерінің диафизарлы сынықтарын бекіту кезінде эластикалық 

құлыптамалы штифтті қолдану стандартты құлыптамалы штифтпен емдеуден 

қарағанда жылдамырақ орындауға мүмкіндік береді. Қайта операция  жасау 

жиілігі (р=0,313), әр түрлі деформациялар (р=0,989) және қабыну 

асқынулары (р=0,296) бақылау және негізгі топтарда статистикалық маңызды 

емес. Эластикалық құлыптамалы штифтпен емделген науқастардың 

қорытындылары кейбір көрсеткіштер бойынша нашар емес (ауруханадан 

шығу кезінде қосымша иммобилизация қолдану, стационарлық емдеу 

мерзімі, операциядан соң 3 айдан кейін тірек қабілеті, аяқтың қысқаруы және 

асқынулардың болуы), ал жекелеген көрсеткіштер бойынша стандартты 

құлыптамалы штифтты пайдаланудан артықшылықтары бар екенін біз нақты 

анықтадық (ауруханадан шығу кезінде және операциядан кейін 1 айдан соң 

тірек қабілеті, жүру кезінде сыртқы тіректі пайдалану мерзімі, еңбекке 

жарамсыздық мерзімі, емдеу нәтижесі). 

 

Практикалық ұсыныстар 

Эластикалық құлыптамалы штифтті сирақ сүйектерінің тұрақсыз 

диафизарлық сынықтарын бекіту үшін клиникалық практикада қолдану 

ұсынылады. Әзірленген құрылғының конструкциялық ерекшеліктері 



стандартты құлыптамалы штифтпен салыстырғанда А1, А3, төменгі және 

ортаңғы үштен бір бөліктегі сынықтар кезінде емдеудің үздік нәтижелерін 

қамтамасыз етеді. 

 

Публикациялар 

Диссертация тақырыбы бойынша 7 ғылыми жұмыс жарияланды, оның 

ішінде 3 халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарында, 

3 мақала ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған 

ғылыми басылымдарда, 1 мақала Scopus деректер базасында индекстелген 

журналда жарияланды. 

 

Диссертацияның көлемі мен құрылымы 

Диссертациялық жұмыс 102 бетте жазылған, оның ішінде кіріспеден, 

әдеби шолудан, зерттеу материалдары мен әдістерінен, жеке зерттеулердің 

екі бөлімінен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және 

қосымшалардан тұрады. Диссертация 11 кестеден, 70 суреттен тұрады. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 138 дереккөзден тұрады, оның ішінде 45 

орыс тілінде және 93 ағылшын тілінде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 PhD thesis on the specialty 6D110100- Medicine 

"Interlocking nailing of unstable tibial shaft fractures with elastic nails" 

Toktarov Yernar Nurlanbekovich 

 

Timeliness: Treatment and early recovery to work of patients with unstable 

tibial shaft fractures still remains the most urgent problem of modern 

traumatology. 

The difficulty in treating patients with unstable tibial shaft fractures is related 

to the complexity of their reduction and the impossibility of stable fixation often 

leads to an unsatisfactory outcome of treatment, which, as a rule, results in 

disability of patients [Firooz Madadi et al. 2011]. 

More often, such fractures occur in young working people (20-45 years old) 

[Emami A et al. 2011]. According to the statistics department of the Republic of 

Kazakhstan for 2016, leg injuries are prevailing among all injuries associated with 

work  [Number of labor-related victims in the Republic of Kazakhstan. Electronic 

resource. 2016]. According to a number of authors, in patients with tibial fractures, 

the duration of temporary disability is from 3 to 7 months. [Ediev M.S. 2005]. The 

main reasons for lengthening that term are improper treatment of patients, 

instability of fixation of fragments, prolonged external immobilization of the limb 

with a plaster cast, disturbance of the consolidation process, infectious 

complications. Infectious complications in open fractures of the lower leg bones 

and after open surgery reach 30% [Abhishek S Chitnis. 2019]. 

In the treatment of  tibial shaft fractures are used various surgical methods. 

Different researchers have disagreements about choosing a treatment methodology. 

In modern traumatology, while choosing a treatment method, preference is given to 

one that provides quick restoration of limb function as close to physiological as 

possible. If some authors argue that in the treatment of patients with tibia fractures, 

external fixation is an effective method, while others prefer nailing and plate 

fixation [Pisarev V.V. 2013]. 

In traumatology, the operative method for treating fractures should meet the 

following requirements: they should provide minimally invasivness (the least 

trauma to the soft tissues surrounding the bone), minimal blood loss, strong 

fixation of bone fragments with the possibility of leaving patients without external 

immobilization of the limb, early activation and functional load [Saied A. 2016]. 

The fulfillment of these requirements creates optimal conditions for the callus 

formation. Moreover, ideally, the fixator during osteosynthesis of diaphyseal 

fractures should provide maximum stability, excluding all possible types of 

displacement: shortening, angular deformation and rotation of fragments. At the 

same time, it must allow a metered axial load on the fragments to stimulate the 

rapid and full healing of the fracture [Dr. Pathik Vala et al. 2017]. 

Closed interlocking nailing currently meets the above requirements to the 

greatest extent [Sagnik Mukherjee.  2017 ].  But in some types and localization of 

the fracture, this method of fixation does not provide proper stability and the 

locking procedure is very time-consuming.  For this reason, one of the directions in 

https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/cer-2019-0108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mukherjee%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28571220


the development of orthopedic surgery is intramedullary osteosynthesis with  

expandable nails [D. Ghafil et al. 2012]. 

 

Purpose of the study: 

To improve the results of treatment of an unstable tibia shaft  fracturewith the 

designed device for interlocking nailing 

 

Objectivesof the study: 

1. To develop a device for osteosynthesis of tibia shaft fractures (elastic 

locking nail). 

2. To carry out mathematical modeling by the finite element method of 

stabilityof the osteosynthesis with an elastic interlocking nail in comparison with a 

standard interlocking nail. 

3. To conduct a comparative assessment of treatment results in patients with 

tibia shaft fractures treated with elastic and standard interlockingnails. 

 

Objects of the study: 

In total, the study included 163 patients with tibia shaft fractures treated with 

interlocking nailing. Long-term outcomes were studied in all 163 patients. Patients 

treated with the designed device for interlocking osteosynthesis  - an elastic 

locking nail, made up the main group (n = 41). In the control group there were 

patients treated by the method of interlocking osteosynthesis with a standard 

interlockingnail (n = 122). All patients for whom surgical treatment was planned, 

after selection by inclusion and exclusion criteria and signing of informed consent, 

were included in the study. 

The study was conducted in the conditions of the trauma unit (later the 

polytrauma unit) of the Semey Emergency Hospital, which is the one department 

in the region that provides specialized in-patient trauma care. Also, this department 

is the clinical base of the Department of Orthopedic Surgery of the Semey Medical 

University, Non-Commercial Joint-Stock Company. 

 

Methodsof the study: 

The first stage of our study was the development of a new device for 

interlocking nailing of unstable tibia shaft  fractures. 

We have developed a device - an elastic interlockingnail, which is made in the 

form of 2 titanium elastic rods of rectangular cross-section, having a common 

proximal end. At the common proximal end there are holes for inserting a locking 

screw and a threaded end for attaching the navigation system. At the distal end of 

the pin in one of the rods there is a hole with an M4 thread to lock it with a bolt. 

The second stage was the mathematical modeling of fixation of the tibia shaft 

fracture with the developed and standard device. 

Mathematical modeling was carried out by the finite element method. At the 

first step, we created 3D models of the tibia and nails (designed and standard 

device) with their geometric properties. Next, we have implemented the integration 

of models of nails into the model of the tibia and their locking in the bone. Two 



calculation models of a broken tibia with a standard nail (model 1) and an elastic 

lockingnail (model 2) were obtained. Then a finite element grid was developed for 

subsequent analysis. The mesh was split using the standard procedure built into the 

SolidWorks SP 5.0 software package. 

We have selected three types of loads: axial load, rotational load and lateral 

bending. The force for axial load was 500, 800 and 1200 N for each model. The 

strength of the rotational load was 100, 500, 1500 N, and for lateral bending the 

load was 800, 1600 and 3200 N for each model. 

The parameters for the measurements were the equivalent strain (Equivalent 

Von-Mises Stress) and local displacement (Deformation). Next, color diagrams of 

stress and displacement were constructed on different models and at different loads 

in the ANSYS version 14.5.7 program. The units of measure and the scale of 

stresses and displacements are the same for two types of nails. According to color 

and quantitative indicators, the results of mathematical modeling were interpreted. 

This approach allows to compare the results, based on the theircolor 

characteristics. A unified system of color indication has been adopted, in which the 

maximum values of the parameter refer to the red range and the minimum to the 

blue range. 

The third stage was a clinical study of the developed device. 

The design of the third phase of the study is a non-randomized prospective 

controlled clinical trial. 

The criteria for inclusion in the study were: 

1. Patients with a tibia shaft fracture (no closer than 5 cm from the line of 

adjacent joints). 

2. Age category from 16 to 70 years. 

3. Patients without severe concomitant diseases 

4. The patient's consent to the study. 

The exclusion criteria from the study were: 

1. Patients with severe concomitant diseases or conditions in which surgical 

treatment is contraindicated. 

2. Patients with ipsilateral and bilateral bone fractures of the lower limb. 

3. Patients with metaphysical and intraarticular fractures of the tibia. 

4. Age category up to 16 and older than 70 years. 

5. Lack of patient consent for the study. 

The main contingent of patients, both in the control and in the main group, 

were men. In both groups their proportion was more than 60%. The main location 

of the fracture in both groups was the lower third (68% and 61%, respectively in 

the control and main groups). By type of injury, both in the main and in the control 

group, the most common was street injury. In almost 9 out of 10 cases, in both 

groups,  tibia shaft fracture were closed. Fractures of type A1 and B prevailed in in 

both groups. There were no fractures of type C2 and C3. Open fractures were only 

I - II degree of severity. 

Treatment outcomes were evaluated according to the criteria of R. Johner, O. 

Wruhs (1983) for the final evaluation of the results after tibia shaft fractures. 

 



The scientific novelty 

As part of the study, an elastic interlocking nail was developed with the 

possibility of expansion in the medullar canal for osteosynthesis of tibialshaft 

fractures, which demonstrated successful test results both in mathematical 

modeling of fixation of these fractures and in clinical circumstances. 

 

Scientific and practical significance of thesis research: 

The use of the developed device (elastic interlocking nail) for osteosynthesis 

of tibial shaft fractures allows to reduce the period of temporary disability and 

improve treatment outcomes. 

When using an elastic interlocking nail, there is no need to select the diameter 

of the nail according to the diameter of the medullarcanal of the tibia, since during 

locking nailexpands to it size, which eliminates the need to simultaneously have 

several pins of different diameters. 

 

The main provisions of the thesis study to be defensed 

The expansion of the developed device in the medullar marrow canal during 

locking significantly increases the stability of fracture fixation and improves the 

treatment results for fractures of the tibial diaphysis, especially in the middle and 

lower third (such as A1, A3, B) in comparison with the traditional device. 
 

Conclusions: 

1. A developed device - an elastic interlocking nailfor intramedullary 

osteosynthesis of a long tubular bone used for unstable tibia shaft fractures, 

(Eurasian patent for invention No. 020632 “Elastic nail for interlocking 

osteosynthesis of a fracture of a long tubular bone”, dated for  30.12.2014),  was 

obtained. 

2. As a result of the application of simulation mathematical method by the 

finite element method, it was found that the elastic nail has sufficient strength and 

operational characteristics that are not inferior to the standard interlocking nail, and 

in some indicators better. In axial load on the elastic nail had the best load 

distribution between the nail and the bone.In rotational load, the maximum 

displacement at equal loads for an elastic nailwasin 3 times less than that of a 

standard nail. Testing the models for lateral bending showed that the elastic 

nailwas more plastic in its properties, so the applied stress is better absorbed in the 

material and distributed over the bone in a large area. When using the Standard 

Nail Model, the bone has a maximum applied load in one local area, which 

increases the risk of breakage of the locking screws or bone. Thus, we have found 

that the design features of the proposed elastic interlockingnail positively affect the 

reliability of fixation of the shaft fracture of the tibia. 

3. The results of treatment of patients with tibia shaft fractures fixedby elastic 

interlocking nail were better in such parameters as the frequency of an excellent 

outcome of the treatment, weight bearing ability during at time of discharge and 1 

month after surgery, the period of use of the external support when walking, the 

period of disability compared to standard interlockingnail. Additional 



immobilization was used in 16 (13.1%) cases in the control group and only in 2 

(4.9%) cases in the main group. However, this difference is not statistically 

significant (p = 0.247), which suggests that additional immobilization can be used 

with any method of surgical treatment of tibia shaft fractures. 

The term of inpatient treatment in the main group was 16.7 days (SD = 4.9 

days), in the control group it was 1 day less than in the main group (p = 0.273). 

This means that patients after surgical treatment with the developed device were in 

the hospital for about the same time as after osteosynthesis with a standard locking 

nail. 

The weight bearing ability in patients of the main group was higher than in 

the control group at discharge (p <0.001) and 1 month after surgery (p = 0.016). It 

was fully restored (up to 100%) by 3 months in both groups. Thus, the elastic 

interlockingnail, due to the possibility of expansion in the medullar canal and an 

increase in the stability of the fixation of the fracture, allows to achieve an 

advanced restoration of weight bearing ability in the early stages after the fracture 

compared to the control group. 

In our study, the period of temporary disability in the main group was 1.4 

times less than in the control group, amounting to 62.8 days in the main group and 

87.4 days in the control group. The difference is statistically significant (p <0.001). 

This means that patients of the main group were able to restore their previous 

working capacity and return to their previous rhythm of life faster. The period of 

temporary incapacity for work strongly positively correlates with the period of use 

of the external support when walking (Spearman's correlation coefficient ρ = 

0.884, p <0.001). The use of external support when walking, or rather the soonest 

abandonment of it, has a positive effect on the quick recovery from disability and a 

return to normal life. 

The use of an elastic interlockingnailfor the fixation oftibia shaft fractures 

allows this to be done faster than treatment with a standard interlockingnail. The 

frequency of repeated interventions (p = 0.313), the incidence of various types of 

deformities (p = 0.989) and inflammatory complications (p = 0.296) in the control 

and main groups were not statistically significant. We found that for some 

indicators, the treatment of patients with the developed elastic interlocking nailwas 

not worse (the use of additional immobilization at discharge, the duration of 

inpatient treatment, weight bearing ability 3 months after surgery, the presence of 

shortening and complications), and for some indicators there were better (weight 

bearing ability at discharge and 1 month after the operation, the period of use of 

the external support when walking, the period of incapacity for work, treatment 

outcomes) using a standard interlockingnail. 

 

Practical recommendations 

An elastic interlockingnail is recommended for clinical use for fixation of 

unstable tibia shaftfractures. The design features of the developed device provide 

better treatment results for fractures of type A1, A3, B in the lower and middle 

third compared to the standard interlockingnail. 

 



Publications 

On the topic of the dissertation, 7 articles were published: 3 of themwere in 

the materials of international scientific and practical conferences, 3 articles in 

scientific publications recommended by the Committee for Control in Education 

and Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan, 1 article in a journal indexed in the Scopus database. 
 

Volume and structure of the thesis 

The dissertation is presented on 102 pages and consists of introduction, 

literature review, research materials and methods, two sections of own research, 

conclusion, list of used sources and applications. The dissertation contains 11 

tables, 70 figures. The list of references includes 138 sources: 45 of them are in 

Russian and 93 are in English. 
 

 


