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Методом вибору при хронічному
гнійному епімезотимпаніті є хірургічне
втручання. В результаті після сануючих
операцій утворюються великі післяопераційні порожнини, тривале та неповноцінне
загоєння яких може призвести до рецидиву
запального процесу, утворення холестеатоми, завушних нориць, що потребує повторного хірургічного втручання [8, 10, 11, 13].
В отохірургії для пластики таких порожнин використовуються м’якотканинні,
кісткові, хрящові ауто- і алотрансплантати і
штучні матеріали. Аутотрансплантати мають гарну біосумісність, однак кількість їх,
як правило, обмежена, а отримання
пов’язане
з
додатковою
травмою;
м’якотканинні аутотрансплантати з часом
зменшуються в розмірі, нерідко виникає їх
некроз, розвиток гематоми, міозиту то невралгії в місці травми [3, 12].
Застосування донорських тканин несе
в собі ризик передачі інфекцій, накопичених за період життя донорів важких металів, радіоактивних елементів, та можливість
виникнення тканинної несумісності [9].
Із синтетичних матеріалів, які використовуються для пластики післяопераційних
порожнин, все більшу увагу привертають
біоактивні матеріали, що резорбуються, зокрема біоактивний композит “Синтекість”,
який дозволений для клінічного використання в Україні (свідоцтво про державну реєстрацію №3653/2005, видане 28.01.2005). За
складом він близький до мінералу природної
кістки і призначений для її хірургічного відновлення. Матеріали з групи біокомпозитів
„Синтекість” являються біоактивними багатофазними неорганічними композиційними
матеріалами, які містять практично всі фазоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2012

ві та хімічні компоненти, що присутні у вітчизняних та закордонних матеріалах подібного призначення (на відміну від самих цих
матеріалів, кожен з яких містить лише один
– два компоненти), а також деякі нові фазові
і хімічні компоненти та їх поєднання. Це
надає можливість достатньо точно планувати
взаємодію цих матеріалів з тканинами організму, передбачати утворення в матеріалі
пор після імплантації, а також тип біодеградації імплантата, регулювати міцність, остеокондуктивні властивості, швидкість резорбції матеріалу чи окремих його компонентів,
покращувати механічні властивості імплантатів і регулювати зміну цих властивостей в
часі [7].
Біоактивність композиту проявляється
у властивості остеоінтеграції – утворенні
безпосередніх біохімічних зв'язків з прилеглою до них кістковою тканиною, а також
остеокондуктивності та остеостимуляції, він
служить провідником і стимулятором утворення та поверхні і в порах біокомпозита
нової кісткової тканини, стає каркасом для
новоутвореної кістки.
Після утворння остеокерамічного
комплексу в організмі він частково чи повністю резорбується в запланований час та
заміщується кістковою тканиною [4-6, 9].
Крім відомих компонентів (гідроксиапатит 14-17 мас.%, трикальційфосфат, октакальційфосфат, сульфат кальцію, біоактивне скло 50-65 мас.% та біоактивні вітлокіт
14-17 мас.% і воластоніт 7-9 мас.%), біокомпозит містить неорганічні сполуки найвищої біосумісності, які не провокують ніяких
негативних імунних реакцій, та бактерицидні неорганічні домішки, які попереджають
розвиток бактерій [2, 7]. Завдяки відсутнос11

ті органічних компонентів можлива багаторазова стерилізація в сухожарових шафах
без будь-яких змін властивостей кістковопластичного матеріалу. Біокомпозит „Синтекість” випускається у вигляді порошків,
гранул різного розміру і пористості, а також
у вигляді пористих і щільних блоків та фігурних імплантатів, які виготовляються за
моделями кісткових дефектів, наприклад,
дефектів черепа розміром до 10-15 см.
Метою нашого дослідження стало визначення особливості формування кістковокерамічного комплексу, процесу кісткової
регенерації та перебудови трансплантату
при імплантації біокомпозиту “Синтекість”
в експерименті.
Матеріали та методи
Експериментальне дослідження проводилось на 12 здорових кролях віком від 1
до 1,5 років, в клубові кістки яких було імплантовано пористі блоки біокомпозиту
„Синтекість”. Контрольну групу тварин
складали 3 здорових кролі, у яких хірургічні
втручання не виконувались.
Експериментальне дослідження здійснювалось з дотриманням основних положень GLP (1981р.), правил проведення робіт
з використанням експериментальних тварин
(1977 р.), конвенції Ради Європи про охорону хребетних тварин, яких використовують
в експериментах в інших наукових цілях від
18.03.1986 р., директиви ЄЕС № 609 від
24.11.1986 р. і наказу МОЗ України № 281
від 01.11.2000 р.
У 12 кролів після внутрішньом'язового
введення розчину кетаміну (4 мг на 1 кг маси
тіла) при додатковій інфільтраційній анестезії
розчином ультракаїну 3-5 мл в гребені правої
клубової кістки формувалась ніша, в яку було
поміщено пористий блок контрольного зразку
біокомпозиту „Синтекість”, а у сформовану
нішу гребеня лівої клубової кістки – пропечений до 4000С і вимочений у фізіологічному
розчині зразок біокомпозиту „Синтекість”.
Рани пошарово ушивались.
Післяопераційні рани загоювались первинним натягом, запальна реакція, а також
реакція відторгнення трансплантату були
відсутні. Тварини виводились з експерименту шляхом передозування тіопенталу натрію в строки 3, 6, 9 та 12 міс.
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Рис. 1. Зона імплантації прокаленого до
4000С і вимоченого у фізіологічному розчині зразку керамічного матеріалу, строк 3 міс. 1 – кісткові
трабекули, 2 – невеликі фрагменти біокераміки
(світлого кольору), 3 – грубоволокниста кісткова
тканина. Гематоксилін-еозин, об.10., ок.10.

Рис. 2. Зона імплантації контрольного зразоку керамічного матеріалу, строк 3 міс. 1- кісткові трабекули, 2 – невеликі фрагменти біокераміки
(світлого кольору), 3 – грубоволокниста кісткова
тканина. Гематоксилін-еозин, об.10., ок.10.

Рис. 3. Зона імплантації прокаленого до
4000С і вимоченого у фізіологічному розчині зразку керамічного матеріалу, строк 6 міс. 1 – кісткові
трабекули, 2 – невеликі фрагменти біокераміки
(світлого кольору), 3 – грубо волокниста кісткова
тканина. Гематоксилін-еозин, об.10., ок.10.
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Рис. 4. Зона імплантації контрольного зразку
керамічного матеріалу, строк 6 міс. 1 – кісткові
трабекули, 2 – невеликі фрагменти біокераміки
(світлого кольору), 3 – грубоволокниста кісткова
тканина. Гематоксилін-еозин, об.10., ок.10.

Рис. 5. Зона імплантації прокаленого до
4000С і вимоченого у фізіологічному розчині зразку
керамічного матеріалу, строк 9 міс. 1 – кісткові
трабекули, 2 – невеликі фрагменти біокераміки
(світлого кольору), 3 – грубоволокниста кісткова
тканина, 4 – кістковий мозок. Гематоксилін-еозин,
об.4., ок.10.

Рис. 6. Зона імплантації контрольного зразку керамічного матеріалу, строк 9 міс. 1 – кісткові
трабекули, 2 – невеликі фрагменти біокераміки
(світлого кольору), 3 – грубоволокниста кісткова
тканина, 4 – кістковий мозок. Гематоксилін-еозин,
об.4., ок.10.
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Рис. 7. Зона імплантації прокаленого до
4000С і вимоченого у фізіологічному розчині зразку
керамічного матеріалу, строк 12 міс. 1 – кісткові
трабекули, 2 – грубоволокниста кісткова тканина, 3
– кістковий мозок. Гематоксилін-еозин, об.4., ок.10.

Рис. 8. Зона імплантації контрольного зразку
керамічного матеріалу, строк 12 міс. 1 – кісткові
трабекули, 2 – грубоволокниста кісткова тканина, 3
– кістковий мозок. Гематоксилін-еозин, об.4., ок.10.

Рис. 9. Кісткова тканина контрольної групи
тварин. 1 – кісткові трабекули, 2 – кістковий мозок. Гематоксилін-еозин, об.4., ок.10.
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Гребені клубових кісток видалялись
одним блоком, після декальцинації серійні
гістологічні зрізи забарвлювались гематоксиліном та еозином і здійснювалось мікроскопічне дослідження препаратів.
Морфометричне дослідження зрізів
проводилось з використанням планіметричної лінійки Автандилова для вимірювання
площі їх структурних складових, визначалось відсоткове співвідношення залишків
біокомпозиту, пластинчастої та грубоволокнистої кісткової тканини [1].
Результати та їх обговорення
При мікроскопічному вивченні зони імплантації контрольного (рис. 2) та пропеченого до 4000С і вимоченого у фізіологічному
розчині (рис. 1) зразків керамічного матеріалу
в строк 3 міс спостерігались кісткові трабекули, які у вигляді тяжів вростали в синтетичний матеріал та утворювали широкопетлисту
сітку і складали 27,2 та 33,9%, відповідно. В
порожнинах між цими новоутвореними трабекулами виявлялись невеликі фрагменти
біокераміки (7,4 та 7,7%, відповідно), оточені
грубоволокнистою незрілою кістковою тканиною (65,4 та 58,4%, відповідно).
При дослідженні зони імплантації
обох зразків керамічного матеріалу в строк
6 міс відмічалось достовірне збільшення
відсоткового співвідношення трабекул як в
контрольному (40,2%) (рис. 4), так і в пропеченому до 4000С і вимоченому у фізіологічному розчині (45,7%) (рис. 3) зразках
біокомпозиту (р<0,05). Відсотковий вміст
грубоволокнистої кісткової тканини в цих
зразках достовірно зменшився (56,2 та
51,3%, відповідно) (р<0,05). Фрагменти біокераміки, що залишились, складали (3,6 та
3,0%, відповідно).
При вивченні зони імплантації обох
зразків керамічного матеріалу в строк 9 міс
також мало місце достовірне зростання відсоткового співвідношення трабекул як в
контрольному (81%) (рис. 6) так і в пропеченому до 4000С і вимоченому у фізіологічному розчині (89,7%) (рис. 5) зразках біокомпозиту (р<0,05). Достовірно знизився в
цих зразках відсотковий вміст грубоволокнистої кісткової тканини (18,5 та 10,1%,
відповідно) (р<0,05) та фрагментів біокераміки (0,5 та 0,2%, відповідно).
14

Через 12 міс в зоні імплантації обох
зразків керамічного матеріалу визначалось
достовірне збільшення відсоткового співвідношення трабекул як в контрольному
(92%) (рис. 8), так і в пропеченому до 4000С
і вимоченому у фізіологічному розчині
(98,5%) (рис. 7) зразках біокомпозиту
(р<0,05). Відсотковий вміст грубоволокнистої кісткової тканини в цих зразках достовірно зменшився (8 та 1,5%, відповідно). Залишків біокераміки не виявлено.
Для варіантів біокомпозиту в 3 і в 6
міс новоутворена пластинчаста та грубоволокниста кісткова тканина була розташована рівномірно у всьому об’ємі імплантованого матеріалу, також відбувалась їх повна
адгезія з кістковою тканиною гребеня клубової кістки кроля поза зоною імплантації.
Для варіантів біокомпозиту в 9 та 12
міс характерним було рівномірне розміщення пластинчастої кісткової тканини з невеликими зонами грубоволокнистої кісткової
тканини та зонами червоного і жовтого кісткового мозку. Будова кісткової тканини
гребеня клубової кістки поза зоною імплантації була подібна до будови кісткової тканини в інтактній контрольній групі тварин
(рис. 9).
Через 3, 6 та 9 міс, поряд з активним
остеогенезом в ділянці імплантованого біокомпозиту, відмічалось достовірне зменшення його кількості з 7,4-7,7% до 0,2-0,5%
(р<0,05) аж до повної відсутності в строк 12
міс.
Дистрофічних змін кісткової тканини
в зоні імплантації не спостерігалось в жодному випадку. Також не було помічено формування навколо трансплантату сполучнотканинної капсули, запальної реакції або
реакції його відторгнення.
Відсоткове співвідношення кісткових
трабекул, грубоволокнистої кісткової тканини, біокомпозиту "Синтекість" в строки
3, 6, 9 та 12 міс. зображено на рис. 10.
Обговорення
Аналіз отриманих даних експериментального дослідження показує, що в імплантованому матеріалі в строки 3-12 міс відбувався активний остеогенез з формуванням
грубоволокнистої кісткової тканини та кісткових трабекул, причому грубоволокниста
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кісткова тканина поступово заміщувалась
пластинчастою, однак в пропеченому до
4000С і вимоченому у фізіологічному розчині зразку біокомпозиту цей процес відбувався швидше, ніж в контрольному зразку.
Достовірне зменшення об’єму імплантаційного матеріалу через 6-12 міс свідчить
про активну біодеградацію обох зразків
біокомпозиту „Синтекість”.
Біоактивність композиту проявляється
у властивості утворювати безпосередні біохімічні зв’язки з оточуючою його кістковою
тканиною. Наноструктурний синтетичний
ГАП, який входить до складу біокомпозиту
„Синтекість”, є близьким аналогом мінеральної речовини кісткової тканини [14б 16], в
дослідах in vitro виявлено, що колаген приєд-

нується кінцями своїх волокон до ГАП настільки міцно, що при їх роз’єднанні завжди
рветься волокно колагену, але ніколи не розривається місце з’єднання його з апатитом.
Kim та співавтори [15] в своїх дослідженнях
довели, що це відбувається внаслідок утворення на поверхні синтетичного ГАП мікрокристалів, подібних до біомінералу кістки, до
яких і приєднується колаген, причому чим
вища температура спікання синтетичного
ГАП і чим досконаліші його кристали, тим
повільніше відбувається цей процес. Оскільки
ми спостерігали повну адгезію новоутвореної
кісткової тканини з кістковою тканиною гребеня клубової кістки кроля поза зоною імплантації, наші дані підтверджують висновки,
зроблені зазначеними авторами.
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Рис. 10. Відсоткове співвідношення кісткових трабекул, грубоволокнистої кісткової тканини, біокомпозиту "Синтекість" в строки 3, 6, 9 та 12 місяців.
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Вивчення властивостей і результатів
імплантації синтетичного ГАП та подібних
йому матеріалів в нашому експерименті та
експериментальних дослідженнях інших
авторів показало нетоксичність більшості
цих матеріалів, відсутність імунних та інших негативних реакцій організму [4-6, 9].
В нашому дослідженні кісткові трабекули у вигляді тяжів вростали у весь об’єм
імплантованого матеріалу, утворюючи широкопетлисту сітку, а в порожнинах між
цими новоутвореними трабекулами виявлялись невеликі фрагменти біокераміки, оточені грубоволокнистою кістковою тканиною. Отримані нами результати не суперечать даним літератури та підтверджують
остеокондуктивні та остеоіндуктивні властивості біокомпозиту „Синтекість” [4-6, 9].
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EXPERIMENTAL GROUND OF APPLICATION
OF THE LEACHED STANDARD OF BIOCOMPOSITE "SYNTEBONE" FOR ОBLITERATION
OF POSTOPERATIVE CAVITIES OF
TEMPORAL BONE

Кищук В.В., Стечишин E.А., Король А.П.,
Бондарчук А.Д., Шинкарук О.В., Дмитренко И.В.
(Винница)
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Bondarchuk A.D., Shynkaruk O.V., Dmytrenko I.V.
(Vinnitsa)

Резюме

Summary

В экспериментальном исследовании морфологическими методами изучены процессы регенерации костной ткани и перестройки трансплантата
при имплантации двух образцов биокомпозита
«Синтекість» в костные дефекты, смоделированные
на подвздошных костях кролей. Полученные данные свидетельствуют о том, что оба варианта биокомпозита имеют абсолютную биосовместимость и
поддаются резорбции, замещаясь полноценной
костной тканью, однако, при имплантации прокаленного к 4000С и вымоченного в физиологическом
растворе образца керамического материала, эти
процессы проходят быстрее.

In experimental research by morphological
methods were studied processes of regeneration of
bone tissue and alteration to the transplant during
implantation of two standards of biocomposite «Syntebone» in bone defects, modeled on the iliac bones of
rabbits. It was found that both variants of biocomposite have absolute biocompatibility and undergo
resorptіon, being substituted by a valuable bone tissue,
however, at implantation heated to 400°С and soaked
in a physiological solution sample of a ceramic material, these processes pass faster.
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