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Оперативне лікування деформацій хребта залишається актуальним завданням

сучасності і однією з найбільш важких проблем травматології та ортопедії оскільки

кількість  цих  деформацій  не  має  тенденцій  навіть  до  зменшення,  а  заходи

профілактики деформацій хребта і консервативне їх лікування або малоефективні

або неможливі. 

Вивченню пошкоджень хребта присвячено велику кількість наукових праць

фундаментальної і прикладної науки. Особливу роль в дослідженні цієї патології



відіграють методи математичного моделювання,  так як дозволяють прогнозувати

розвиток несприятливих деформацій хребта і  оптимізувати методи усунення цих

пошкоджень. Поряд з цим все більше ортопедів і травматологів спрямовують свої

зусилля на розробку найбільш ефективних способів корекції деформацій хребта.

 Причому,  якщо  на  початку  свого  становлення  вертебрологія  вирішувала

питання корекції помірно виражених деформацій, то в даний час робляться спроби

коригувати  дуже  грубі  і  складні  деформації,  лікування  яких  раніше  було

неможливо, або лікувальні посібники носили паліативний характер.

 Вивчення  патології  хребта  методами  моделювання  вимагає  постійного

зіставлення  отриманих  результатів  з  вивченими  сторонами  досліджуваної

проблеми,  а  також  підтвердження  виявлених  закономірностей  або  іншими

експериментальними методами або на практиці . Диференційований біомеханічний

аналіз  патологічних  станів  хребта  обумовлює  необхідність  розробки  моделі

деформацій  хребта  на  основі  кількісних  показників,  що  дозволить  розробити

систему діагностування та прогнозування деформованого стану хребта. 


