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Application of cańon composite fings in small animal llizalov fixator's structure

Summary

The Ilizarov ring fixator possesses unique biomechanical properties which allow for its wide range of use in
fractures, pseudoarthroses, non-unions, deformities and limb shortening treatment. The new models are made
of titłn, aluminum and carbon composite elements. The aim of this study was to evaluate the strength param-
eters of the Ilizarov fixators for small animals. Three different models ,of apparatus were examined. The data
obtained have demonstrated that despite different materials for ring construction the biomechanical charac-
teristics of the fixators were simi|ar to the fixators examined earlier.

Primary clinical results proved the usabiliĘ of fixators with carbon composite rings.
Keywords: llŁarov fixator; carbon composites, fracture repair

Stabilizator Ilizarowa stosuje się w ortopedii wete-
rynaryjnej od 1984 r. Wykorzystuje się go w leczeniu:
złamań otwartych i zamkniętych, brakach zrostu, sta-
wów rzekomych, zapalentu kości i szpiku kostnego,
wrodzonych lub nabytych deformacj i kostno-stawo-
wych i usztywnianiu stawów. Obecnie metoda lliza-
rowa jest stosowana w większości ltczących się na
świecie klinik weterynaryjnych oraz w innych wiodą-
cych ośrodkach ortopedii weterynaryjnej, Do leczenia
zwierząt ljcznę lrrmy opracowały szereg konstrukcji
aparatów l|izarowa uwzględniających masę i rozmia-
ry kończyn zwierząt (3,4, 8-i0, l5).

W medycynie rozwój nowych technologii materia-
łowych wpłynął na dokonanie wielu zmian konstruk-
cyjnych w odniesieniu do pierwotnej budowy stabili-
zatora. Wyprodukowano aparaty dostosowane do
kształtu kończyny, a nawet poszczegolnych kości,
zwiększono ilość i rodzaj wszczepów kostnych. Naj-
bardziej zaawansow ane zmiany technologiczne obser-
wuje się w aparatach do wydłużania i korekcji defor-
macji kości, gdzie stosuje się między innymi telesko-
py sterowane elektronicznie i o odpowiedniej czlło-
ści (3, 11).

Zmiany konstrukcyjne wprowadzone do aparatów
Iltzarowa stosowanych w weterynarii polegają głów-
nie na próbach wykorzystania nowych materiałów
k on strukcyj nych do budowy p o szcze gó7nych e l emen -

tów stabilizatora. Materiały te muszą spełniać dwa
warunki: posiadać niską masę oraz niski współczyn-
nik pochłaniania promieniowania rtg. W wielu komer-

cyjnych aparatach wykorzystuje się stopy aluminium
typu PA7, pozwalającenaznaczne obniżenie masy sta-
blltzatora (1 l, 14), Jednak elementy te - pierścienie i
półpierścienie, wymagajądodatkowych zabiegów tech-
nologicznych zwiększaj ących ich wytrzymałość i trwa-
łość. Drugim materiałem konstrukcyjnym ponvalają-
cym na obniżenie ciężaru stabilizatora, charakteryzuja,-
cym się niskim współczynnikiem pochłaniania promieni
rentgen owskich j e st tytan. S tabi lizatory wykonwvane z
tytanu są jednak bardzo kosztowne, co ogranicza ich
powszechne stosowanie w weterynarii (l0, 11,74).

Ostatnio wprowadza się kompozyty syntetyczne.
Wśród nich największe nadziej e wtĘe się z kompo-
zytaml wzmacnianymi włoknem węglowym. Ich bez-
sprzecznązaletą jest bardzo niski ciężar oraz prawie
całkowite usunięcie cienia stabilizatora na zdjęciu rtg.

Pierwsze stabilizatory Ilizarowa z kompozytow
węglowych zostaĘ opracowane w Klinice Ortopedycz-
nej AM w WarszawieprzezZarka i wsp. (11, 16), W
oparciu o kompozyty węglowe wytworzone w Kate-
drze Ceramiki Specjalnej AGH w Krakowie opraco-
wano stabillzator do wydłużania goleni. Pierścienie i
teleskopy dystrakcyjne zbudowano z kompozytów,
pozostałe elementy wytworzono ze stali nierdzewnej.
Aparat przebył pomyślnie testy biomechantczne i zo-
stał wprowadzony do praktyki klinicznej (16). Szacu-
je się, że stabilizator tenjestjednak 2 razy droższy od
aparatu ze stali nierdzewnej.

Ze w zg|ędow, technologicznych i ekonomic zny ch w
stab il iz atorach weterynaryj nych naj wi ęk s zy ch zmian



dokonywano w zakresie kształtu i materiałów budul-
cowych pierścieni i półpierścieni. W celu maksymal-
nego obniżenia masy stabilizatora, zwłaszcza dla ko-
tow i szczęniąt, do budowy pierścieni uzywano kom-
pozytów polimerowy ch wzmacnianych włóknami
węglowymi. Niestety przy zastosowaniu do budowy
ap ar atu llizar ow a materi ałów z aawan s ow anych te c h -
no 1o giczni e, gwałtownie wzrastał a cena ap ar atu.

Celem podjętych badań było sprawdzenię właści-
wości mechanicznych wybranych modeli aparatów Ili-
zarowa do leczenia małych zwierząt.

Przy wdrńaniu metody Ilizarowa do praktyki klinicz-
nej mĄch zwierząt w Katedrze i Klinice Chirurgii
ZwierzątAR rł, Lublinie wykorzystano pozytywne do-
świadczenia uzyskane przy konstruowaniu aparafu Ili-
zar ow a d l a ludzi. Z de cy dow ano aby, zwłaszc za u zyv le -
rząt o małej masie ciała, wykorzystywać pierścienie z
kompozytów węglowych, wYworzone w Katedrze Ce-
ramiki Specjalnej AGH w Krakowie. Pierścienie z kom-
p ozytu wę gie l-Ą,rvica ep oksydowa s ą znac znie lżej sze
od odpowiadających im wielkością pierścieni ze stali
nierdzewnej i stopu aluminium. Posiadająbardzo niski
współczynnik pochłaniania promieni rtg, co pozwala na
lepszą ocenę radiologiczną procesu gojenia niż przy
uĘciu pierścieni ze stopu metali (6, 16).

Materiał imetody
Badaniom wytrzyrnałościowym poddano trzy typy sta-

bilizatorów okręznych przeznaczonych dla małyclr zwie-
rząt o masie ciała od 4 do l0 kg. Dla zwierząt o tej masie
plzeznaczofte są aparaty llizarowa, o średnicy zewnętrznej
pierścienia J4 mn, wewnętrznej 50 mm. W każdyrn pier-
ścieniu znajdowało się 19 otr.vorów o średnicy 5 mrn. Od-
ległośc pomiędzy otworami wynosiła 5 rnrn (ryc. 4),

Stabilizator I typu zbudowany był z dwóch pierścieni
kompozytowych typu węgiel-żywica epoksydowa, pozo-
stałe jego elementy (pręty gwintowane, śruby, nakrętki) były
wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, Pierście-
nie kompozytowe zostały wykonane w Katedrze Ceramiki
Specjalnej AGH w Krakowie. Wyprodukowano je metodą
nawijania wiązek włókien węglowych impregnowanych
żywicą E-53 na matrycę w kształcie walca, a następnie
poddawano utwardzaniu przy użyciu utwardzacza Z-l.
Podobnątechnologię wykorzystuje się przy otrzymywaniu
materiałów w przemyśle lotniczym i kosmicznym (6, 16).

Jako stabilizator II typu wykorzystano standardowo uzy-
wany aparat dla małych zwlerząt o masie ciała od 4 do l0
kg. Dwa pierścienie były wykonane ze stopu aluminium
typu PA-7, Pozostałe elementy stabilizatora były wykona-
ne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Stabilizator III typu zbudowany był z trzech pierścieni:
dwa zewnętrzne wykonano ze stopu aluminium typu PA-7,
środkowy umieszczony w okolicy miejsca złamaniawyko-
nany był zkompozytu węglowego (włókno węglowe-zy-
wica epoksydowa), Pozostałe elementy aparatu (pręty gwin-
towane, nakrętki, śruby) wykonano ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej.

Każdy ze stabllizatorów zamocowano na drewnianym
walcu o średnicy 15 mm, irnitującym kość. Do umocowa-

nia pierścieni uzyto prętów Kirschnera o średnicy 1,0 mln,
ułozonych względem siebie pod kątem 90 stopni i napię-
tych z slłą294 N. Poszczególne pierścienie połączono przy
pomocy 4 prętów glvintowanych. Pod śruby i nakrętki
mocujące druty Kirschnera oraz pręty gwintowane założo-
no podkładki metalowe, Odległość pomiędzy pierścienia-
mi wynosiła 60 mrn w stabilizatorach złożonych z dwóch
pierścieni oraz odpowiednio 60 i 30 mm w aparacie 3 pierś-
cieniowym. Drewniany model kości przecięto w połowie
odległości porniędzy pierścieniami. Szczelina pomiędzy
dwoma fragmentanri drewna wynosiła ok. 2 mm.

Badania wytrzymałościowe wykonano w pracowni Kate-
dry Cerarniki Specjalnej AGH w Krakowie przy użyciuuni-
wersalnej maszyny wytrzymałościowej Zwick 1435 (ryc. 5).

Stabilizator do badań mocowano w specjalnych uchwy-
tach maszyny wytrzymałościowej i poddawano cyklicznyrn
obcia3eniom siłą l00 N z częstotliwością l cykl/sec (1 Hz).
Mierzono wafiośc obciążenia oraz wzajemne przemiesz-
czanie się odłamów. Rejestrowano waftości obciążeniaoraz
przemteszczanie odłamów dla 1, 10,25,50, 100,250,500,
1000-go cyklr-r. Każdy z badanych stabilizatorów został
poddany obciazeniom l0 000 cykli. Wyniki w postaci ta-
belarycznej or az gr aftcznej uzyskan o dzięki orygin alnemu
oprogranowaniu maszyny wytrzymałościowej (ryc. 1, 2,
3). Po zakończeniu badań wszystkie elenenty aparatów
poddano oględzinom, w cclu makroskopowego wykrycia
ewentual nycl-r uszkodzeń.

W badaniach klinicznych zastosowano pierścienie korn-
pozytowe w konstrukcji stabilizatora do leczenl,a złalnań
kości przedramienia i podudzia u małych zwl,erząt o masie
ciała od 3 do 10 kg.

Wyniki iomówienie
Nie zaobserwowano żadnych istotnych zmianma-

kroskopowych na elementach konstrukcyjnych stabi-
lizator ow, zmieniaj ących ich właś c iwo ś c i bi omecha-
niczne. Zauważono niewielkie odkształcenia na po-
wierzchni pierścieni węglowych w miejscach, w któ-
rych umocowano pręty Kirschnera.

Otrzymane wyniki zostaĘ przedstawione w formie
graftcznej na ryc. 1,2,3, Podczas badania stabilizato-
ra Ilizarowa zbudowanego z pierścieni kompozyto-
wych (typ I) mikroruch osiowy odłamów oscylował w
granicach od 0,64 do 0,75 mm przy obciążeniu ok.
100 N. Dla aparatu składającego się z dwóch pierście-
ni aluminiowych i jednego zkompozyfu węglowego
(łp II) wartości te mieściły się w przedzialę od0,45
do 0,50 mmprzy tym samym obciążeniu. Mikroruch
osiowy dla stabilizatora z dwoma pierścieniami alu-
miniowymi (typ IID oznaczono w przedziale od 0,51
do 0,68 mm.

W badaniach klinicznych w dwóch przypadkach
użyto stabilizatora z dwoma pierścieniami węglowy-
mi, a w sześciu wykorzystano układ mieszany pier-
ścieni aluminiowych z kompozytowymi. Zrost kości
uzyskano u wszystkich leczonych pacjentow, średni
okres leczenia wyniósł 56 dni (od 2I do 80 dni). W
czterech przypadkach wykonywano dystrakcj ę i kom-
presję odłamów kostnych.
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Ryc. 3. Wyniki badań wytrzymałościolvych stabilizatora lli-
zarowa zbudowanego z dwóch pierścieni kompozytowych,
poddanego cyklicznym obciążeniom z siłą l00 N z częstotli-
wością 1 cyk|/sekundę. Pojedynczy e|ement wykresu odpo-
wiada tysiącu cykli

Stabilizator Ilizarowa jest konstrukcjąunikalnąpod
względem właściwości funkcjonalnych i biomecha-
nicznych. Zastosowanie go umożliwia sterowanie odła-
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Ryc. 4, Modele stabilizatorów do badań wvtrzymałościowy,,ch.
Od lewej: aparatz pierścieniami kompozvtowymi. aparat z pier,-

ścierriarni aluminiowymi, aparat z 2 pierścieniami aluminiowyllli
i 1 kompozytowym.

Rl,c. 5. Stabilizator z pierścieniami kompoz_vtowymi podczas
badań wytrzymałościowych

mami ko stnymi we w s zystk ich płaszczy znach, P o s i a-
da on bardzo korzystne właściwości dla procesu zIo-
stu kostnego (stabilność i sztywnośc przy zginantu i
skręc aniu, a j edno c ze śnie wz gl ęd na elasty czno ś ć przy
obciążeniu osiowym). Pozwala przy tymna mikroruch
osiowy odłamów bęz naruszania stabilności zespole-
nia (1 ,2, 5, 10, 13, I4). Liczni autorzy opisując wła-
ściwości biomechan iczne aparahr Ilizarowa wymieniaj ą
czynniki zewnętrzne (konstrukcyjne) wpĘwające na
właściwości aparatu: średnicę pierścieni, materiał kon-
strukcyjny pierścieni, liczbę i ułożenie pierścieni, licz-
bę i średnicę drutów, ułożenie i siłę napięcia drutów,
sposób połączenia pierścieni (5, 7, 13).

Przy przystosowaniu metody Ilizarowa do celów
ortopedii weterynaryjnej dokonano próby eliminacji
niektórych wad aparatu tj.: dużej masy oraz utrudnień
przy radiologtcznej ocenie procesu gojenia. Wykorzy-
sfując doświadczenia uzyskane podczas poprzednich
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Ryc. l. Wyniki badań wytrzymałościowych stabilizatora lli-
zarowa zbudowanego z dwóch pierścieni aluminiowvch i pier-
ścienia kompozytowego, poddanego cyklicznym obciążeniom
siłą 100 N z częstotliwością l cykl/sekundę. Pojedynczv ele-
ment wykresu odpowiada tysiącu cykli
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Ryc. 2. Wyniki badań wytrzymałościowych stabilizatora lli-
zarowa zbudowanego z dwóch pierścieni aluminiowych, pod-
danego cyklicznym obciążeniom siłą 100 N z częstotliwością
1 cykl/sekundę. Pojedynczy element wykresu odpowiada ty-
siącu cykli

80
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Ryc. 6. Zdjęcie rtg: złamanie kości podudzia psa leczone przy
użyciu stabilizatora z pierścieniami kompozytowymi

eksperymentów (6, 16) przy wprowadzeniu do lecz-
nictwa stabilizator a z kompozyfu zawierającego włók-
na węglowe do budowy aparail dla maĘch zwierząt
(od 4 kg do 10 kg m.c.) użyto pierścieni kompozyto-
wych węgiel-żywica epoksydowa. Uzyskano obnize-
nie masy stabilizatora (pierścienie kompozytowe mają
masę o połowę niższąod aluminiowych), Kompozyty
w znaczący sposób ułatwiły ocenę radiologicznąpro-
cesu gojenia kości (ryc. 6).

Jak wynika z doĘchczasowych badań, pierścienie
węglowe wykazują mniejszą sz§wność na ściskanie
w porównaniu do pierścieni aluminiowych i stalowych.
P o s i adaj ą o n e równiez niższąwy tr zymało ść na zgina-
nie i skręcanie. W przeciwieństwie do pierścieni sta-
lowych, pierści eni e wę glowe wykanlj ą e lastyczno ś ć
przy stosowaniu zarówno niskich jak i wysokich ob-
ciĘeń(5,I2),

Opisując właściwości aparatu zkomporyilpodkreś-
lono, ze użycie pierścieni'węglowych pozwala na
zwiększenie sztywności osiowej i sztywności zgina-
nia, ale nie wywiera wpĘwu na sztywnośó skręcania
stabilizatora, W aparatach używanych w medycynie
wprowadzenie elementów węglowych do konstrukcji
stabilizatora l|izarowa nviększyło równi eż jego elasĘcz-
ność w stosunku do obciążeń osiowych, nie zmieniając
jego wyhrymałości na siĘ gnące i skrętne (14, 16).

W oparciu o wyniki modelowe uzyskane po 10 000
cykli możnauznać,że stabi|tzator zbudowany z pierś-
cieni kompozytowych jest bardziej elasĘczny niż apa-
rat z pierścieniami aluminiowymi. Podczas obciążeń
mikroruch osiowy odłamków oscylował w granicach
od0,64 mm do 0,75 mm. W aparacie zbudowanym z
pierścieni aluminiowych przemie szczenle wyno siło od

0,51 mm do 0,68 mm. Aparat zbudowany ztrzechpierś-
cieni (dwóch aluminiowych i węglowego w miejscu
złamanta) był aparatem bardziej stabilnym - wartości
przemtęszczenia odpowiednio wynosiły od 0,45 mm
do 0,50 mm. Przyjmuje się na podstawie piśmiennic-
twa,że w większości stabilizatorów podczas obciĘe-
nia odłamy kostne przemieszczająsię w kierunku osio-
wym w zakresie od 0,5 mm do 1 mm (I,2),

W aparatach użytych do badań modelowych makro-
skopowo nie stwierdzono uszko dzeń ant odkształceń.
W badaniach klinicznych we wszystkich przypadkach
leczenia zŁamań uzyskano zrost kostny. Pierścienie
kompozytowe umieszczano zwykle w okolicy miej-
sca złamania, co ułatwiło ocenę radtologtczną proce-
su zrostu kostnego, Poprzez obniżenie masy stabiliza-
tora polepszył się znacznte komfort leczenia pacj entów.

podsumowanie

Przeprowadzone badania wy trzymałościowe wyka-
zały korzystne właściwości biomechaniczne stabiliza-
tora z pierścieniami kompozytowymi, Obiecujące
wyniki, uzyskane w przypadkach kliniczny ch, pozw a-
lająprzypuszczać, że wykorrystanie aparatów Ilizaro -
wa z pierścieniami kompozytowymi węgiel-żpvica
znajdziew przyszłości szerokie zastosowanie w prak-
tyce klinicznej.
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