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На сьогоднішній день до числа найважливіших завдань в медицині, а саме 

в травматології та ортопедії, є лікування дегенеративних захворювань шийного 

відділу хребта. При виражених дегенеративних змінах в міжхребцевих дисках 

виникає потреба в їх заміщенні ендопротезами. 

Мета роботи полягає у створенні монокристалічного ендопротезу 

міжхребцевого диску шийного відділу хребта, який забезпечує плавність 

взаємних рухів пластин ендопротезу, що попереджає розтягування суглобово-

зв’зочного апарату хребта і виникнення дискогенної та артрогенної 

нестабільності, а також не допускає міграцію пластин як між собою, так і 

відносно тіл суміжних хребців. Таким чином, дозволяє підвищити 

функціональну надійність і комфортність використання ендопротезу.  

Визначення медико-технічних вимог до створення сапфірового 

динамічного ендопротеза міжхребцевого диску шийного відділу хребта 

проводилось в рамках договору про співпрацю між НТУ «ХПІ» та ДУ 

«Інститут патології хребта та суглобів» ім. проф. М.І. Ситенка.  

Досягнення необхідних експлуатаційних властивостей ендопротезу 

реалізовувалось шляхом: 

- використання біоінертного матеріалу – штучного сапфіра; 

- виготовлення монокристалічного ендопротезу міжхребцевого диску 

шийного відділу хребта та виконання напівсферичної кулі і западини 

різновисокими по відношенню одна до одної у співвідношенні висоти западини 

і кулі як 0,65-0,8; 

- формування зубців елементів фіксації пластин у вигляді двох груп 

прямокутних трикутників, кожна група з яких розташована по різні боки від 

вертикальної вісі таким чином, що гіпотенузи трикутників одної групи зубців 

виконані похилими в бік дорзального, а гіпотенузи трикутників другої групи 

зубців – похилими в бік вентральних напрямків, та нахил гіпотенуз трикутників 

у межах від 38
о
 до 45

о
. 

Виконання модельного дослідження конструкції запропонованого 

монокристалічного ендопротезу міжхребцевого диску шийного відділу хребта 

при розрахункових навантаженнях підтверджують необхідну надійність його 
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використання в організмі людини. Випадків міграції ендопротеза, а також 

дискогенної і артрогенної нестабільності не зафіксовано. 

У рамках спільних робот виконувалась розробка пристрою для установки 

динамічного ендопротезу міжхребцевого диску шийного відділу хребта, який 

не створює умови для дистракції суміжних з ендопротезом хребців і надмірне, 

за рахунок цього, розтягнення суглобово-зв'язочного апарату хребта, що 

виключає артрогенну і дискогенну нестабільність реконструйованої ділянки 

хребта. Таким чином підвищуючи якість використання такого інструменту і 

розширюючи його функціональні можливості. 

Огляд сучасних наукових досягнень показав, що інструменти для 

імплантації ендопротезу міжхребцевого диску шийного відділу хребта має ряд 

недоліків: 

- необхідність нарізного отвору для головки інструменту в ендопротезі, а в 

більшості випадків зробити даний отвір неможливо, до того ж, після установки 

ендопротезу головку інструменту потрібно відкручувати з нарізного отвору, що 

не виключає можливості зміщення положення ендопротеза з потрібного місця;  

- надійність фіксації даного інструменту дуже низька. 

Недоліки вдається усунути за рахунок того, що запропонований 

інструмент для імплантації, який має вигнуті і шарнірно з'єднані між собою в 

горизонтальній площині дві бранші, на одному з кінців яких знаходяться кільця 

для утримання бранш, а на інших - затискачі, які виконані у вигляді 

напівциліндричних виступів, висота яких в сагітальному напрямку дорівнює 

висоті ендопротезу. Виконання затискачів в даному виді дозволяє розмістити їх 

в напівциліндричних виїмках і не виходити за рамки висоти ендопротезу, що не 

вимагає надмірної дистракції суміжних хребців і робить такий інструмент 

придатним для використання при імплантації ендопротезів.  

В результаті проведених заходів виготовлено макетні зразки сапфірового 

динамічного ендопротезу міжхребцевого диску шийного відділу хребта спільно 

з НТК «Інститут монокристалів» НАН України (рис.1, а); набір титанових 

шаблонів (рис 1, б) та шаблон інструментарію для установки розробленого 

ендопротезу (рис. 1, в) спільно з ПАТ «ФЕД». 
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Рис. 1 – Отримані результати: а – макетний зразок сапфірового динамічного 

ендопротезу міжхребцевого диску шийного відділу хребта; б – набір титанових 

шаблонів; в – шаблон інструменту для установки ендопротеза 


