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Резюме. Фіксація ацетабулярного компонента ендопротеза в умовах остеопорозу і змін анатомії кульшової западини є актуальною проблемою сучасної ортопедії. Мета: провести порівняльний аналіз міцності
кістково-металевого блока для різних типів поверхонь імплантатів в умовах нормального стану кісткової тканини і при моделюванні остеопорозу у щурів. Методи. Проведено експериментальні дослідження міцності
стегнової кістки 60 лабораторних щурів. Тварин розподілили на дві групи, по 30 особин у кожній: I — умовно
здорові, II — з остеопорозом, який було модельовано методом оваріектомії. У кожній групі сформовано
по 6 підгруп тварин, яким у дефект дистального метафіза стегнової кістки (СК) встановлювали імплантати
з різних матеріалів: пористий титан, пористий тантал Trabecular Metal (Zimmer), титан з покриттям Gription
(DePuy), Stiktite (Smith & Nephew), Trabecular Titanium (Lima), Tritanum (Stryker). Через 90 діб після імплантації
тварин виводили з експерименту і проводили біомеханічні дослідження міцності оперованих і контралатеральних СК. Препарат СК фіксували на пристрої головкою вгору. До головки СК прикладали подовжнє
осьове навантаження за допомогою металевого штока. Величину навантаження збільшували до повного
руйнування препарату і вимірювали. Результати. При нормальній щільності кісткової тканини найбільші руйнівні навантаження витримували СК з імплантатами з пористого танталу Trabecular Metal і Stiktite. В умовах
модельованого остеопорозу окремі підмножини становили препарати СК з імплантованим пористим титаном (найслабші) і танталом Trabecular Metal (найміцніші). Висновки. Порівняльний аналіз біомеханічного
дослідження показав, що за нормальної щільності кісткової тканини і в умовах моделювання остеопорозу
найбільші руйнівні навантаження витримує кісткова тканина з імплантатами з пористого танталу Trabecular
Metal.
Ключові слова: поверхня імплантату, кістково-металевий блок, остеоінтеграція, ендопротезування.

Âñòóï
Під час виконання операцій ендопротезування в
пацієнтів зі зміненою анатомією та наявністю остеопорозу кульшової западини дуже важливим і складним
завданням є стабільна довготривала фіксація ацетабулярного компонента ендопротеза [1–6].
На сучасному розвитку ендопротезування кульшового суглоба пацієнтам молодого та зрілого віку не рекомендована цементна фіксація ацетабулярного компонента ендопротеза через велику кількість випадків
його асептичної нестабільності та пов’язаними з нею
ревізійними втручаннями в терміни понад 10 років після ендопротезування за такого типу фіксації [7–16].
З того часу, як остеоінтеграція була прийнята як
більш біологічна форма фіксації ендопротезів, численні
біологічні, біомеханічні, клінічні пошукові дослідження
60

стали проводити з метою розробки оптимальної поверхні імплантату для досягнення міцного кістково-металевого блока та покращення результатів тривалої фіксації
ендопротеза в кістковій тканині [17–21].
Нині для остеоінтеграції ацетабулярних компонентів ендопротезів кульшового суглоба розроблено поверхні, що мають мікроструктуру у вигляді спечених
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кульок, волокнистої сітки, шпаристого металу, з додаванням на поверхню гідроксилапатиту або без нього
[22, 23].
Проведені дослідження з вивчення зчеплення кісткової тканини з титановими [22–25], танталовими [26, 27]
та керамічними [4, 28, 29] покриттями ендопротезів.
Проте недостатньо інформації щодо порівняльного
аналізу міцності з’єднання сучасних поверхонь ацетабулярних компонентів ендопротезів кульшового суглоба за умов нормальної щільності кісткової тканини та
в умовах остеопорозу, що призводить до послаблення
кісткового метаболізму в напрямку прискорення остеокластогенезису та кісткової резорбції, зниження
якості та кількості кісткової тканини, що є несприятливою умовою для остеоінтеграції імплантату [30–33].
Мета дослідження: провести порівняльний аналіз
міцності кістково-металевого блока для різних типів
поверхонь імплантатів за умов нормального стану кісткової тканини та моделювання остеопорозу в експерименті на щурах.

Ìàòåð³àë òà ìåòîäè
На базі атестованої лабораторії біомеханіки ІПХС
ім. проф. М.І. Ситенка проведені експериментальні
дослідження міцності стегнових кісток 60 лабораторних щурів популяції експериментально-біологічної
клініки інституту. План роботи було затверджено на
засіданні локального Комітету з біоетики (протокол
№ 131 від 16.06.2014). Евтаназію щурів здійснювали
шляхом передозування тіопенталу натрію (90 мг/кг,
внутрішньоочеревинно).

Äèçàéí åêñïåðèìåíòó
Тварин розподілили на дві групи, по 30 щурів у кожній: I — умовно здорові, II — такі, яким методом оваріектомії моделювали остеопороз. У групах було сформовано по 6 підгруп, по 5 тварин у кожній, яким у дефект
стегнової кістки встановлювали імплантати з різних

матеріалів: шпаристого титану; шпаристого танталу
Trabecular Metal (Zimmer) та з титановим поверхнями —
Gription (DePuy), Stiktite (Smith & Nephew), Trabecular
Titanium (Lima), Tritanum (Stryker). Хірургічне втручання проводили під загальним внутрішньом’язовим
знеболюванням (аміназин 10 мг/кг, кетамін 50 мг/кг).
Матеріал імплантували в дистальний метафіз стегнової
кістки, в якому за допомогою зубного бору (діаметр 3
мм) виконували дірчастий дефект. Рани пошарово зашивали.
Контролем були контралатеральні кістки. Щурів
виводили з експерименту на 90-ту добу після операції,
оскільки цей термін відповідає стадії формування зрілої губчастої кісткової тканини в процесі репаративного остеогенезу.
Головна гіпотеза експериментального дослідження
полягала в тому, що чужорідний матеріал, поміщений
у біологічне середовище, зазвичай відторгається організмом, інкапсулюється і далі існує окремо. У такому
випадку під час навантаження кістки тонкостінна кісткова оболонка навколо імплантату руйнуватиметься
навіть за невеликих навантажень. Якщо імплантат
біоінертний, має поверхневу структуру, що сприяє
щільному зчепленню з кістковою тканиною, тоді має
утворюватися кістково-металевий блок, подібний армованому залізобетону. Така структура може витримувати навантаження значно більші, ніж у випадку використання матеріалу з низькою біоінертністю.
Випробування проводили на стенді для біохімічних
досліджень (рис. 1).
Препарат стегнової кістки фіксували на пристрої
головкою догори. До головки стегнової кістки прикладали подовжнє осьове навантаження за допомогою
металевого штока. Величину навантаження збільшували до повного руйнування препарату та вимірювали її за допомогою тензодинамометричного датчика
SBA-100L, фіксували пристроєм реєстрації даних CAS
типу CI-2001A.

Рисунок 1. Пристрій для біомеханічних досліджень під час експерименту
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проведений порівняльний аналіз оперованих та інтактних кісток у підгрупах із різними видами імплантатів
як у здорових тварин, так і у тварин з модельованим остеопорозом. Результати порівняльного аналізу міцності
оперованої та інтактної кісток наведено в табл. 1.
Як показав статистичний аналіз, наявність імплантату з будь-якого з досліджених матеріалів приводить
до підвищення міцності стегнової кістки лабораторних
тварин. Але якщо міцність оперованих кісток тварин
із нормальною щільністю збільшується статистично
значущо (p < 0,01), то збільшення міцності оперованих
кісток у тварин з модельованим остеопорозом не досягає статистично значущого рівня. Даний факт може
бути пояснений тим, що імплантат виконує армуючу
дію, але в кістках із нормальною щільністю цей ефект
проявляється більше, ніж у кістках з остеопорозом.
Таким чином, ми отримали протилежні результати
зміни міцності кісток у тварин з нормальною й остеопоротичною кістковою тканиною.
В обох дослідних групах тварин при застосуванні
різних зразків імплантатів ми спостерігали зміцнення
оперованої кістки, але зміна цієї величини для різних
зразків імплантатів була різною.
Для визначення різниці між видами імплантатів ми
провели дисперсійний аналіз (табл. 2) з апостеріорним
тестом Дункана (табл. 3), який дозволив виявити різниці між зразками.
Дисперсійний аналіз показав, що тільки у тварин із
нормальною щільністю кістки різні види імплантатів
по-різному впливають на зміну міцності кістки. Для
остеопоротичних кісток вплив імплантату на міцність
кісток не виявлений, не відрізняються між собою й інтактні кістки у межах груп.

Отримані в результаті проведення експерименту
показники опрацьовували методами статистичного
аналізу, для обґрунтування вибору методик якого дані
перевіряли на відповідність нормальному розподілу за
одновибірковим критерієм Колмогорова — Смирнова.
Отримані експериментальні дані були оброблені методами описової статистики з розрахунком середнього (М) значення та стандартного відхилення (SD). Для
порівняння міцності парних кісток (оперована-інтактна) одної тварини використовували Т-тест для парних
вибірок, кісток з різними типами імплантатів — однофакторний дисперсійний аналіз з апостеріорним тестом для множинних порівнянь Дункана, нормальних
і остеопоротичних оперованих кісток з однаковими
імплантатами — Т-тест для незалежних вибірок.
Аналіз проводили в пакеті SPSS 20.0 [34].

Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ
Результати дослідження показали, що стегнові кістки
тварин, яким моделювали остеопороз, руйнувались при
навантаженнях величиною 4,7 ± 0,5 Н, що статистично
значимо (p = 0,001) відрізняється від аналогічного показника кісток здорових тварин, у яких руйнування відбувалося при навантаженнях 12,3 ± 0,5 Н. Результати
проведеного аналізу міцності інтактних стегнових кісток лабораторних тварин дозволяють з високим ступенем вірогідності (p = 0,001) стверджувати, що протягом
90 діб спостереження у лабораторних тварин збереглися
явища раніше лабораторно модельованого остеопорозу.
Подальшим завданням нашого дослідження було визначення впливу наявності імплантату на міцність стегнових кісток лабораторних тварин у терміни 90 діб після операції. Для вирішення поставленого завдання був

Таблиця 1. Результати порівняльного аналізу міцності оперованої та інтактної кісток
Нормальна кістка
Операція — інтакт.

Типи
імплантатів

Парні різниці

Шпаристий титан

Остеопоротична кістка
Операція — інтакт.

t

M

SD

SE

1,30

0,50

0,20

p

5,549

0,005

Парні різниці
M

SD

SE

0,05

0,6

0,30

t

p

0,173

0,871

DePuy Gription

1,60

0,90

0,40

3,954

0,017

0,30

0,5

0,20

1,289

0,267

Stryker Tritinium

1,40

0,80

0,40

3,836

0,019

0,30

0,3

0,10

2,902

0,044

Smith & Nephew
Stiktite

1,80

0,90

0,40

4,631

0,010

0,40

0,4

0,20

2,091

0,105

Lima Trabecular
Titanium

1,90

0,70

0,30

5,868

0,004

0,06

0,9

0,40

0,143

0,894

Zimmer Trabecular
Tantalum

1,80

0,60

0,30

6,529

0,003

0,06

0,5

0,20

0,314

0,769

Таблиця 2. Результати порівняльного аналізу міцності кісток тварин при застосуванні різних типів
імплантатів (однофакторний дисперсійний аналіз)
Нормальна кістка

Статистики
Міжгрупова
різниця

62

Остеопоротична кістка

Операція

Інтакт.

Операція

Інтакт.

F

3,930

0,391

0,620

0,186

p

0,010

0,850

0,686

0,965
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Таблиця 3. Результати роботи апостеріорного множинного порівняння за Дунканом тесту ANOVA
міцності оперованих кісток
Типи імплантату

Нормальна кістка

Остеопоротична кістка

Підмножина для α = 0,05

Підмножина для α = 0,05

1
Шпаристий титан

2

3

13,3

1
4,4

DePuy Gription

13,7

4,4

Stryker Tritanium

13,9

4,4

Lima Trabecular Titanium

14,1

4,5

Smith & Nephew Stiktite

14,2

4,6

Zimmer Trabecular Tantalum

14,4

4,6

0,086

1,00

1,000

0,105

Âèñíîâêè

Ñïèñîê ë³òåðàòóðè

У результаті проведення моделювання остеопорозу
у лабораторних тварин методом оваріектомії вдалося
отримати та зберегти на 90-ту добу експерименту статистично значуще зниження міцності кісткової тканини стегнових кісток.
Виявлено, що стегнові кістки щурів з встановленими імплантатами за нормальної щільності кісткової
тканини витримують руйнівні навантаження більшої
величини, ніж кістки після моделювання остеопорозу,
незалежно від матеріалу імплантатів.
У тварин з нормальною щільністю кісткової тканини кістки з імплантатами статистично значимо виявляються більш міцними за інтактні кістки цих же тварин.
У групі тварин із модельованим остеопорозом міцність
кісток з імплантатами вища за інтактні, хоча різниця
статистично незначуща.
Результати дослідження показали, що найменшу
міцність мають кістки з імплантатами зі шпаристого титану (13,3), кістки з імплантатами з покриттям Gription та Tritanium мають приблизно однакову
міцність, статистично не відрізняються між собою
(р = 0,105) і становлять відповідно 13,7 та 13,9, причому
на рівні α = 0,05 відрізняються від зразків із титановими імплантатами та імплантатами Trabecular Titanium
(14.1), Stiktite (14.2) та шпаристим танталом (Trabecular
Tantalum) (14.4). В експерименті з остеопоротичною
кістковою тканиною статистичної різниці між зразками імплантатів не виявлено. При цьому експеримент
показав, що найміцнішим є кістково-металевий блок зі
шпаристим танталом Trabecular Tantalum (4.6), а найменшу міцність має зразок зі шпаристим титаном (4.4).
Таким чином, згідно з проведеним дослідженням,
після виконання безцементного ендопротезування
кульшового суглоба переваги мають імплантати з покриттям зі шпаристого танталу. Наукові дані, отримані
в цьому дослідженні, підтверджують попередні [35],
при виведені лабораторних тварин з експерименту на
14-ту добу після операції.
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ПРОЧНОСТЬ КОСТНО-МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛОКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИМПЛАНТАТОВ
В УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ И ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТЕОПОРОЗА
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА КРЫСАХ
Резюме. Фиксация ацетабулярного компонента эндопротеза в условиях остеопороза и изменений анатомии вертлужной
впадины является актуальной проблемой современной ортопедии. Цель: провести сравнительный анализ прочности костно-металлического блока для различных типов поверхностей
имплантатов в условиях нормального состояния костной ткани и при моделировании остеопороза у крыс. Методы. Проведены экспериментальные исследования прочности бедренной
кости 60 лабораторных крыс. Животных разделили на две группы, по 30 особей в каждой: I — условно здоровые, II — с моделированным остеопорозом методом овариэктомии. В каждой
группе сформировано по 6 подгрупп животных, которым в дефект дистального метафиза бедренной кости (БК) устанавливали имплантаты из различных материалов: пористый титан,
пористый тантал Trabecular Metal (Zimmer), титан с покрытием Gription (DePuy), Stiktite (Smith & Nephew), Trabecular
Titanium (Lima), Tritanum (Stryker). Через 90 дней после имплантации животных выводили из эксперимента и проводили

биомеханические исследования прочности оперированных и
контралатеральных БК. Препарат БК фиксировали на устройстве головкой вверх. К головке БК прикладывали продольную
осевую нагрузку с помощью металлического штока. Величину нагрузки увеличивали до полного разрушения препарата
и измеряли. Результаты. При нормальной плотности костной ткани наибольшие разрушающие нагрузки выдерживали
БК с имплантатами из пористого тантала Trabecular Metal и
Stiktite. В условиях моделированного остеопороза отдельные
подмножества составили препараты БК с имплантированным
пористым титаном (самые слабые) и танталом Trabecular Metal
(самые прочные). Выводы. Сравнительный анализ биомеханического исследования показал, что при нормальной плотности
костной ткани и в условиях моделирования остеопороза наибольшие разрушающие нагрузки выдерживает костная ткань с
имплантатами из пористого тантала Trabecular Metal.
Ключевые слова: поверхность имплантата, костно-металлический блок, остеоинтеграция, эндопротезирование.
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THE STRENGTH OF BONE-METAL BLOCK FOR DIFFERENT TYPES OF IMPLANTS SURFACES UNDER THE CONDITIONS
OF NORMAL BONE AND OSTEOPOROSIS IN EXPERIMENTAL RATS
Summary. Fixing the acetabular component of prosthesis in the
conditions of osteoporosis and changes in acetabulum anatomy is a
topic problem in modern orthopedics. Aim: to perform a comparative
analysis of the strength of bone-metal block for the different type of
implant surfaces under the conditions of normal bone and in the
simulative osteoporosis in rats. Methods. The experimental studies
of femur strength were carried in 60 laboratory animals (rats).
The animals were divided into two groups of 30 animals each: I —
relatively healthy, II — osteoporosis induced by ovariectomy. Six
subgroups were formed in each group of animals. Implants of such
different materials as porous titanium, tantalum porous Trabecular
Metal (Zimmer), titanium coated with Gription (DePuy), Stiktite
(Smith & Nephew), Trabecular Titanium (Lima), Tritanum
(Stryker) were used to fill a hole-like defect in distal metaphysis
of femur. The animals were taken out of experiment 90 days after
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implantation and biomechanical investigation was performed to
assess the strength of operated and contralateral femurs. Longitudinal
axial load using a metal rod was applied to femoral head. Load value
gradually increased to complete destruction of anatomical specimen
and measured. Results. Femurs with implants from porous tantalum
Trabecular Metal and Stiktite withstood the maximum load in
the conditions of normal bone density. Specimen of femurs with
implanted porous titanium (the most weak) and tantalum Trabecular
Metal (the most solid) composed separate subsets under the
conditions of simulated osteoporosis. Conclusions. The comparative
analysis of biomechanical investigation revealed that bone with
implants from porous tantalum withstands the maximum breaking
load under the conditions of normal and osteoporotic bone.
Key words: implants surface, bone-metal block, osteointegration,
arthroplasy.
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