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Cuvinte cheie:un nou design de miniplacuţă de osteosinteză,fractură de unghi
mandibular,Metodă Champy,reducerea forţelor înşuruburi,alungiri specifice maxime,
distanţăîntre focarul de fractură si primul şurub, alungiri specifice, microalungiri
specifice(microstrains)

INTRODUCERE

Managementul fracturilor de unghi mandibular este unul controversat şi din păcate
rezultatul este greu predictibil,complicaţiile postoperatorii fiind frecvente.A fost concepută o
noua miniplacută cu design diferit şi grosime redusa faţă de cele folosite în practica
curentă.Acest dispozitiv a fost realizat cu ajutorul unui model cu elemente finite ,generat si
rezolvat cu ajutorul programelor Patran si respectiv Nastran.Forma plăcuţei noi de
osteosinteză, folosită pentru reducerea fracturilor de unghi mandibular oferă o stabilitate net
superioară la nivelul focarului de fractură fată de placuţele tip bară folosite in practica
curentă.

Ulterior s-au efectuat 30 de teste experimentale pe mandibule ovine.Mandibulele au
fost imobilizate la nivelul condililor intr-un dispozitiv concepul special pentru această
cercetare.Testele experimentale au confirmat rezultatele modelelor FEA si au dovedit că noua
miniplacuţă este conceputăîn aşa fel încât forţele de la nivelul focarului de fractura sunt
minimalizate şi redistribuite şuruburilor laterale.Această reducere de forţe la nivelul fracturii
şi în jurul ei,oferă condiţii optime pentru formarea corectăşi de calitate a calusului
osos.Alungirile specifice care apar la nivelul focarului de fractura sunt sub 0,15%(1500
microstrains), adică la nivelul focarului de fractură apare apoziţie şi nu resorbţie
osoasă.Fixarea plăcuţei de osteosinteza a fost realizată conform principiilor lui Champy,la
nivelul liniei oblice externe.

În cadrul acestei teze de doctorat mi-am propus sa prezint un nou concept privind
designul plăcuţei de osteosinteză,utilizatăîn fracturile de unghi mandibular.În acelaşi
timp,prin această cercetare doresc să aduc un aport Traumatologiei OMF.

Cercetarea de faţă a fost posibilă datorita ajutorul necondiţionat pe care l-am primit
din partea domnului Profesor Alexandru Bucur si domnului Claudiu Gudas-inginer structurist
in Aeronautica.

Prima partea a cercetării a fost susţinutăpartial de Sectorial Operational Programme
Human Resources Development (SOPHRD),finantată partial de European Sectorial Fund and
the Romanian Government ,sub numărul de contract POSDRU 141531.

Teză cuprinde două secţiuni distincte:

Partea generală,în care prezint date despre fracturile de unghi mandibular,metodele si
dispozitivele folosite în trecut şi în prezent pentru reducerea fracturilor de unghi mandibular.
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Partea specială,în care prezint rezultatele cercetărilor personale efectuate pe temă:“Un
nou concept privind designul plăcuţei de osteosinteză,utilizatăîn fracturile de unghi
mandibular”.

Teza de doctorat este structuratăîn opt capitole.Partea generală conţine cinci capitole
şi partea specială conţine trei capitole(cele trei linii de cercetare).La finalul lucrării sunt
ataşate anexepentru analiza prin elemente finite,bibliografie si cele două articole publicate.

CONTRIBUŢIA PERSONALĂ
Studiile din teza de doctorat intitulată “Un nou concept privind designul plăcuţei de

osteosinteza,utilizată în fracturile de unghi mandibular”au fost efectuate în perioada 2012-
2016.Acest studiu a fost unul experimental şi a cuprins trei direcţii de cercetare diferite:

1.Analiza prin elemente finite

2.Construirea unui model personal de placuţă de osteosinteză

3.Testarea experimentală a prototipului.

Analiza prin elemente finite

Scopul studiului.
Studiul prezintă cum alungirile specifice maxime dezvoltate aproape de linia de fractură

în timpul masticaţiei afectează balanţa dintre resorbţia şi remodelarea osului. S-au folosit

modele 2D, pentru a evalua distribuţia forţelor de reacţie între şuruburi, când se foloseşte o

singură miniplăcuţă de osteosinteză, pentru fixarea fracturilor de unghi mandibular.

Folosind o forţă a ocluziei de 100 N, rezultatele indică faptul că pentru distanţe mai

mici de aproximativ 1,7*diametru şurub (3,4 mm când se foloseşte un şurub de 2 mm

diametru nominal) între focarul de fractură şi primul şurub, alungirile specifice maxime care

trec de graniţa de 0,15%(1500 microstrains), depăşesc un prag de resorbţie pentru tot ţesutul

cortical la nivelul fracturii, indiferent de orientarea ei.[1]

Primă linie de cercetare a fost focalizată asupra distribuţiilor de forţă pe cele 6 şuruburi de

instalare şi efectul acestor încărcări asupră alungirilor specifice la linia de fractură,în cazul

placuţelor clasice,bară.

Material si metoda.
Prin folosirea softului de analiză cu elemente finite MSC NASTRAN 2010, a fost utilizat

un eşantion de os,supus de placuţă la o forta unitara de 100 N, iar datele au fost extrapolate la

o fractură de unghi mandibular, imobilizată cu o miniplăcuţă cu 6 orificii.
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Cu ajutorul programului Excel, dateleFEA au fost folosite pentru a investiga legatură

dintre distanţă de la linia de fractură la primul şurub al miniplăcuţei şi resorbţia osoasă,

pentru o forţă pe incisivi de 100 N.[2]

Încărcări:

Evaluarea încărcărilor, care acţionează pe miniplacuţă, a fost făcută, având în vedere o

încărcare clinic relevantă, pe marginea incizală de B = 100 N aplicată aşa cum se arată în

Figura 1. [2]

Considerănd exemplu unei fracturi de 45 de grade redusă cu placuţă aplicată la nivelul

liniilor lui Champy,forţă masticatorie B de la nivelul incisivilor inferiori poate fi descompusă

în componente la nivelul plăcuţei, orientate paralel şi respectiv perpendicular pe axa

acesteia(perpendicular si paralel cu linia de fractură).În acest timp,faţă de mijlocul

fracturii,forţă B produce un moment de încovoiere faţă de mijlocul fracturii(M=B*l)

Hpl=B*cos (α), Vpl= B*sin(α),

M = V x l (orientate in sensul acelor de ceasornic).

Momentul M a fost considerat a fi transferat peste linia de fractură, de un cuplu de forțe egale

și opuse: una prin miniplacă (tensiune), iar cealaltă (compresie), acționează la centrul de

greutate al distribuției de sarcini de compresiune, dezvoltate între părțile fracturate, ale

mandibulei, așa cum se arată în Figura 1(c). Distanță dintre cele două forțe a fost identificată,

ca fiind „h”. Cu notațiile de mai sus, sarcina totală a plăcii a fost:

,  acţionând la un unghi de , de la axa

plăcuţei.[3]

(a) (b) (c)

a                                               b                                                          c
Fig.1 Diagrame de încărcare
Note:
M:momentul incovoitor generat de forta masticatorie l:lungime
H’pl :sistem de forţe paralele ,echivalente momentului de încovoiere M
h:distanţă de mijlocul zonei de compresiune la linia mediană a plăcuţei,care determina magnitudinea cuplului de
forţe H’pl.
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Hpl :componenta în lungul plăcuţei a forţei masticatorii
Vpl:componenta perpendiculară pe direcţia plăcuţei a forţei masticatorie

Reprezentarea şuruburilor:  Forţele de reacţiune în cele trei şuruburi situate de o parte

si altă a liniei de fractura au fost stabilite pentru solicitări unitare de „100 N” aplicate pe

miniplacuţă în incremente de 10° între 0° și 90°, plus un caz de 45 de grade.  Aceste încărcări

au fost aplicate câtorva modele 2D, construite să acopere o plajă de 90 de grade pentru

direcţia canalelor Haversiene.Modelele au fost rezolvate în domeniul linear-elastic1 iar

transferul de forţe la interfeţele os-şurub a fost simulat corespunzător acestui tip de soluţii

folosind „linear gap elements”2

Proprietățile materialelor pentru aceste modele au fost izotrope pentru miniplăcuţă și

ortotropice pentru osul cortical.

Reprezentarea unei plăcuţe de osteosinteză standard:

Fig.2Idealizarea numerica a unei placute standard

Rezultate
Acest studiu a fost efectuat pentru investigarea efectelor rezultate în urmă inserării unei

plăcuţe bară, clasice, cu concentrarea principală în zona imediat alăturată fracturii pentru

evaluarea efectelor generate de transferul de forţe dintre şuruburi şi osul cortical.

Considerând un sistem de referinţă fixat în cavitatea glenoidă, în funcţie de direcţia

fracturii, forţele axiale şi transversale transferate de placuţă de osteosinteză în timpul

1 O caracteristică importantă a modelelor linear elastice este faptul că rezultatele sunt direct proporţionale cu
forţele aplicate. Astfel dacă forţa aplicată se dublează sau triplează, reacţiunile pe şuruburi şi întinderile
specifice cresc proporţional cu forţele aplicate.  Acest lucru este posibil pentru studiul de faţă datorită faptului
că în regimul de solicitări considerate atât proprietăţile osului cât şi ale placuţei, sunt lineare.
2 Modelări specific soluţiilor linear-elastice care permit ca transferul de forţe între os şi şurub să se efectueze
numai prin compresiune.
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solicitărilor masticatorii, variază dependent de unghiul liniei de fractură în raport cu axele

sistemului de coordonate consideratdupa cum este indicat in Fig.3. [3]

Fig.3 Descompunerea forţelor la linia de fractură
Datele anatomice relevante si rezultatele forţelor la nivelul placuţei sunt arătate mai jos:

Tabelul1

Exemplu de caz

Se observă că în acest caz forţă axială care este transferată prin plăcuţă la nivelul liniei de

fractură are o valoare relativ mare de 870,7N iar cea transversală de 70.7N.   Aceste forţe sunt

transferate din os în plăcută prin câte trei şuruburi de fiecare parte a fracturii. Se observă de

asemenea că efectul momentului încovoitor este dominant pentru încărcările axiale ale

plăcuţei (valoarea lui H’pl)

Initial acest studiu publicat în [3] a fost realizat pentru o distanţă de la incisivi la linia de
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fractura de l = 50 mm.  Ulterior pentru a mări plaja de mandibule studiate, în aceasta teza
distanţă a fost mărită la l = 80 mm.

Fig. 4 Alungirile specifice in jurul primului orificiu

Datele prezentate în graficul de mai sus, arată în mod convingător că microîntinderile

specifice, dezvoltate în jurul primului şurub, instalat pe o placuţă clasică, depăşesc nivelul de

resorbţie pentru orice orientare a liniei de fractură sau a canalelor Haversiene.

Având în vedere proximitatea primului şurub la linia de fractură, resorbţia osoasă în

această zonă, nu poate fi considerată sub nici o formă, ca fiind neutră asupra parametrilor,

care afectează refacerea integrităţii osoase (vindecarea primară).

Fig. 5 şi Fig. 6arată distribuţia de alungiri specifice la linia de fractură şi respectiv

forţele din cele trei şuruburi de o parte şi alta a liniei de fractură.  În Fig. 6 se observă în mod

convigator că, în cazul unei miniplăcuţe clasice, reacţiunile cele mai mari apar la nivelul

şurubului de lângă linia de fractură cu componentele axiale la valori maxime.
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Fig.5 Alungiri specifice la nivelul liniei de fractură

Fig.6 Reacţiunile pe şuruburile pentru două valori de flexibilitate

(şurubul 1 adicent liniei de fractură)
Stînga: forţa totală; Dreapta:  sus - componenta axială, jos – componenta transversală)

Concluzii
Studiul prezentat este unul analitic, care arată forţele de reacţie din şuruburi în cazul

unei plăcuţe standard, de osteosinteză pentru unghi mandibular şi efectul acestor forţe asupra
alungirilor specifice (microstrainuri) în zona focarului de fractură.

Valoarea acestor întinderi specifice oferă o indicaţie clară asupra tendinţei de apoziţie şi
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resorbţie.

Forţele axiale din şuruburi au fost replicate într-un mod aproximativ prin folosirea unei
formulări matematice care să asigure compatibilitatea între deplasările nodale ale elementelor
folosite în modelarea mandibulei sau a şuruburilor.

Dezvoltarea unui sistem de fixare, tip bare, care reduce sarcina pe primul şurub (elimină
forfecarea sau mută o parte din ea, pe al doilea şurub sau mai bine zis, permite forfecare,
doarîn primul şurub şi tensiunea numai în al doilea), va fi benefic în scăderea întinderilor
specifice, din apropierea liniei de fractură şi primul şurub la valori mici.

Construirea unui model personal de placuta de osteosinteza
Scopul studiului

Scopul cercetării este dat de necesitatea creării unei plăcuţe de osteosintezăconform cu
concluziile extrase din studiul precedent, care să permită o vindecare mai bună şi mai rapidă
prin crearea unei matrici osoase de calitate.
Material şi metodă

Mandibula este modelată în principal cu elemente CQUAD4, pentru osul cortical şi cu
elemente 3D (CHEXA) pentru osul medular. Pe alocuri elemente CTRIA3, CPENTA şi
CTET4 au fost folosite să satisfacă condiţiile de continuitate ale discretizării la congruenţa
între diversele regiuni ale modelului de mandibulă. Contactele hertziene dintre diversele
suprafeţe (şurub-os sau şurub-miniplăcuţă), sunt modelate cu CGAPs. Acelaşi tip de elemente
(CGAPs) au fost folosite şi pentru modelarea contactelor dintre fragmentele de os cortical.

Au fost folosite elemente CGAPs, pentru proprietatea lor de a asigura numai transferul de
forţe compresive.

Modelul FEA, reprezentând mandibula umană, a fost dezvoltat pe baza unei geometrii
obținute prin tomografie computerizată și „umanizată” cu MS Patran. După simplificare, pe
modelul mandibular, a fost produsă o fractură completă, la aproximativ 45 de grade. Iar cele
două fragmente au fost fixate prin intermediul unei miniplăcuţe de 0,6 mm grosime, instalată
pe linia lui Champy.
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Modelul de mandibula cu placuţă instalată
Fig.7

Rezultate
Rezultatele analizei numerice prezentate în figurile urmatoare au confirmat că designul

noii placuţe este în concordanţă cu efectul asteptat pentru orientarea forţelor de reacţiune în
direcţiile dorite, adică pentru şuruburile de lângă linia de fractură aceste reacţii să fie
predominant în forfecare (paralel cu linia fracturii), iar pentru şuruburile localizate în sloturile
verticale, reacţiunile să fie predominant în direcţia axială a placuţei.Ultimele şuruburi au rol
de stabilizare şi forţele nu au o direcţie predefinită.

Deplasări relative între şurub şi marginea sloturilor cauzând apariţia de spaţii libere.

Ansamblu plăcuţă - şuruburi (deformaţiirelativeşi eforturi unitare principale maxime)

Fig.8



11

Cu referinţă la imaginea de sus, un factor relevant este faptul că şuruburile de lângă linia
de fractură, iniţial în contact cu marginea internă a sloturilor orizontale, se “depărtează” de
această margine sub acţiunea încărcărilor mandibulare. În această poziţie ele nu au cum să

preia din osul cortical forţe în direcţia axială a plăcuţei. În prima parte a studiului s-a arătat
că, forţele de forfecare aplicate imediat lângă linia de fractură, au un impact mai redus asupra
alungirilor specifice din zona decât cele în direcţie axială.

Alungirile maxime principale din zona fracturii sunt sub pragul de resorbţie.

Fig.9

În privinţă alungirilor specifice (principale maxime) din osul cortical, valori mai mari se
observă în jurul ultimului orificiu din ramul vertical (aproximativ 1500 microstrains). Ele se
datorează grosimii mai mici a osului din zona respectivă. La nivelul acestui orificiu se
foloseşte un şurub de lungime mai mică.
Concluzii

Avantajele plăcuţei, pentru reducerea fracturilor de unghi mandibular constau în aceea că,
permite micşorarea forţelor din şuruburile de lângă focarul de fractură, prin dirijarea direcţiei

şi amplitudinii forţelor dezvoltate la interfaţa dintre filetele şuruburilor de fixare şi osul

cortical în cazul solicitărilor cum ar fi, de exemplu, masticaţia, deglutiţia, etc., ceea ce
favorizează substanţa osoasă neoformată (în detrimentul resorbţiei osoase). Această

redistribuirea forţelor duce la o calitate mai bună a osului format, la reducerea timpului de
vindecare şi a riscului de complicaţii postoperatorii. Totodată prin reducerea forţelor la care

este supusă, plăcuţa de osteosinteză va fi solicitată mai uniform sub acţiunea forţelor de

forfecare,încovoiere şi de tensiunea dezvoltată în zonă, rezultând într-o aduranţă mai ridicată.
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În plus, plăcuţa noua are o lăţime mai mare decât barele utilizate în prezent (într-un exemplu

de realizare preferat, are o lăţime de 3 ori mai mare decât o bară obişnuită de Ti) ceea ce îi
confera stabilitate mai mare.

Testarea experimentala a prototipului

Scopul studiului
Scopul studiului şi al concepţiei prototipului a constat în dezvoltarea unei plăcuţe de
osteosinteză, caresăpermită chirurgului o flexibilitate maximă în alegerea locaţiilor pentru
şuruburi, astfel încât alungirile specifice adverse perifocal, în timpul osificării
intramembranoase să fie minime.

În acelaşi timp, cu un volum mic, această plăcuţă, asigură o stabilitatebună în regiunea
fracturii osoase.Este uşor de instalat şi ca atareminimalizează disconfortul pacientului.
Material şi metodă
În timpul testării practice s-au folosit:

- mandibule ovine

- dispozitiv de prindere, special conceput pentru această cercetare

- greutăţi calibrate de 5,10,15,20,25,30 şi 35 kg

- şubler digital

- fierăstrău de mână

- şurubelniţa

- freze de os 1,55 mm

- ceas comparator pentru evaluarea deplasărilor verticale ale mandibulelor încărcate

- cablu de 1 mm diametru, învelit în plastic (0,5 mm grosimea peretelui), care a fost plasat la
o distanţăreprezentativă pentru a simula distanţa reală aproximativă (medie) între incisivi şio
fractură de unghi mandibular

- o bară de control a direcţiei forţelor de tensiune din cablu

- lupă

- aparat de fotografiat

- cleme de fixare

Pentru a testa prototipul, s-au fabricat două miniplăcuţe cu grosime 0,6 mm şi 0,8 mm,
conform specificaţiilor de proiectare, dintr-un aliaj de Titan cu utilizare medicală.
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Placuţe noi, înainte de utilizare

Fig.10

Mandibulă instalată în dispozitivul de fixare
Fig.11

În imaginea de mai sus se observă o mandibulă imobilizată, plăcuţa de osteosinteză
instalată la nivelul focarului de fractură şi ceasul comparator pentru masurarea deplasărilor
verticale în timpul încărcării.

Testul a avut ca scop simularea, cât mai practic posibil a sarcinilor ocluzale fiziologice.
În acest scop, forţele externe au fost aplicate printr-un cablu de oţel (1 mm diametru),
cuînveliş din plastic, cu grosimea de 0,5 mm, amplasat la o distanţă de 70-80 mm anterior de
linia de fractură, fie pe sau chiar înainte de premolari. [4]

Rezultate
S-au efectuat două testefinale în primul rând cu un prototip de 0,6 mm, la finalizarea

testării din seria 2, iar al doilea, cu un prototip de 0,8 mm la sfârşitul seriei 3.
În timpul testului,sarcina ocluzală s-a aplicat la 80 mm de linia de fracturăşiforţaaplicatăa fost
crescută gradual până la prima cedare completă a oricăreia dintre componente -
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mandibulă,placuţă sau parţi ale dispozitivului de testare.

Prototipul de 0,6 mm a fost supus cu succes unei sarcini de 35 kg; când s-au adăugat
aproximativ 5 kg de greutate suplimentară cablul de oţel s-a rupt şi testul s-a finalizat.

Pentru al doilea prototip, sarcina maximă a fost de 35 kg forţă aplicată la 80 mm de linia
de fractură. Partea mandibulei fracturată şi imobilizată cu plăcuţă de osteosinteză a rămas
intactă, dar o fractură longitudinală a afectat condilul de partea opusă. [4]

Fracturăla nivelul hemimandibulei opuse celei testate
(cu placuţă instalată)

Fig.12

Concluzii
1) Noua plăcuţă de osteosinteză are un design, care facilitează vindecarea, atât prin

forma ovalară a orificiilor, cât şi prin lăţimea conectorului şi grosimea redusă.

2) Plăcuţa nouă permite micşorarea forţelor din şuruburile de lângă focarul de fractură,

prin dirijarea direcţiei şi amplitudinii forţelor dezvoltate la interfaţa dintre şuruburile

de fixare şi osul cortical.

3) Consolidarea vicioasă şi multe dintre complicaţiile postoperatorii care survin, pot fi

evitate prin utilizarea acestei noi miniplăcuţe. Forma orificiilor favorizează distribuţia

corectă a forţelor descărcate la nivelul osului. Această vindecare este posibilă prin

reducerea tensiunii din os, în apropierea liniei de fractură în timpul ocluziei şi

deglutiţiei.

4) Recunoscând că o mare parte din tensiunea asupra osului în apropierea liniei de

fractură este cauzată de şuruburile de fixare, noua concepţie poate reduce această

tensiune la minimum, prin controlarea direcţiei şi reducerea valorii forţelor în

şuruburile din apropierea focarului de fractură.

5) Acest dispozitiv este creat pentru osteosinteza fracturii cu o singură plăcuţă, fixată la
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nivelul liniei oblice externe (conform principiilor lui Champy).

6) Principalul avantaj al acestei miniplăcuţe este reducerea timpului de vindecare şi

obţinerea unei matrici osoase de calitate superioară. [58]
7) În cazul în care sunt utilizate două miniplăcuţe, coeficientul mare a complicaţiilor ar

putea fi atribuit deperiostării mai mari (pentru aplicarea celei de a doua plăcuţe) şi

secţionarea musculaturii pe o suprafaţă mai mare, ceea ce ar compromite

vascularizaţia şi vindecarea facilă. În plus, prin contaminarea cu bacterii bucale, toţi

aceşti factori ar putea spori riscul de complicaţii. [64]

8) Un studiu dintre cele efectuate [47] demonstrează că, o plăcuţă aplicată la nivelul

liniei de tensiune, se comportă mult mai bine din punct de vedere al biodinamicii

decât două plăcuţe – una aplicată sus la linia de tensiune (linia oblica externă) şi una

aplicată jos la linia de compresiune (marginea bazilară).

9) Lăţimea dispozitivului nou creează premiza unei vindecări facile prin menţinerea

contactului intim între cele două fragmente osoase. Menţionez faptul că lăţimea

plăcuţei este de trei ori mai mare decât cea a plăcuţelor standard folosite actual, în

reducerea fracturilor de mandibulă. Acest aspect nu permite fragmentelor o torsiune la

nivelul focarului de fractură.

10) Grosimea plăcuţei de 0,6 si 0,8 mm oferă o maleabilitate crescută. Aceasta se poate

aplica intim pe suprafaţa corticală.

11) Dispozitivul nou poate imobiliza o fractură de unghi mandibular fără să mai fie

necesară aplicarea celei de-a doua plăcuţe la nivelul bazilarei. Prin acest fapt scad

şansele apariţiei incidentelor de afectare a pachetului vasculo-nervos alveolar inferior.

Totodată, şuruburile care se aplică la nivelul bazilarei, sunt nefavorabile compresiunii

între capetele fracturii.

12) Refacerea vascularizaţiei locale este mai rapidă, forând şase şi nu douăsprezece

orificii. Iar pentru pacient avantajele ar fi:

 Reducerea duratei anesteziei

 O intervenţie de amploare minimă

 O vindecare facilă şi mai rapidă

 Reluarea rapidă a funcţionalităţii aparatului dento-maxilar.

Originalitatea şi contribuţiile inovative ale tezei
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Placuţă noua de osteosinteză folosită la nivelul fracturilor de unghi mandibular este o inovatie
în domeniu.Designul dispozitivului are mai multe avantaje faţă de placuţele de osteosinteza
folosite actual în Traumatologia OMF.

Dupăştiinţă mea,forma ovalară a găurilor,lăţimea conectorului şi grosimea redusă a
prototipului sunt elemente noi în Chirurgie OMF. Dispozitivul nou cu particularităţile
specificate anterior poatecontribui la dezvoltarea acestui segment important din Medicina.
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