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1.WSTĘP 

 
 Trwałość połączenia elementów endoprotezy z kością jest jednym z kluczowych czynników 
decydujących o długości okresu bezawaryjnej pracy sztucznego stawu. Istotne znaczenie ma 
tutaj zarówno rodzaj połączenia (z użyciem cementu lub bezcementowe), jego detale 
konstrukcyjne, jak też obciążenia, jakie złącze przenosi. Obecność implantu zmienia też 
mechaniczne warunki pracy tkanki kostnej, w której jest on osadzony, inicjując proces 
adaptacji funkcjonalnej. Jest więc oczywiste, że rozwiązanie konstrukcyjne endoprotezy może 
w sposób istotny wpływać na warunki funkcjonowania sztucznego stawu i na jego trwałość.  
 Przedmiotem opracowania jest modyfikacja konstrukcji endoprotezy stawu skokowego, 
której celem była poprawa warunków jej kotwiczenia w kości.  
 
2.MODYFIKACJA KONSTRUKCJI ENDOPROTEZY STAWU  SKOKOWEGO 
 
2.1. Rozwiązanie konstrukcyjne 
 

   
Rys.1. Konstrukcja endoprotezy stawu skokowego: a) rozwiązanie INBONE firmy Wright Medical 

Technology, Inc. [2], b) konstrukcja własna. 
1. Polietylenowa wkładka; 2. Głowa endoprotezy; 3. Element kotwiczący endoprotezę w kości 
skokowej, trwale połączony z głową endoprotezy; 4. Dodatkowa para elementów kotwiczących 
endoprotezę w kości skokowej, mocowanych do głowy śródoperacyjnie; 5. Śruba; 6. Zaślepka 

 
Zaproponowane rozwiązanie (rys. 1 b) różni się od pierwowzoru zastosowaniem dwóch par, 
przeciwstawnie ustawionych elementów kotwiczących. Dodatkowa para kotew (4) jest 
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implantowana w pierwszej kolejności. Łączy się je śródoperacyjnie z głową endoprotezy przy 
użyciu śruby (5) i specjalnej zaślepki (6) zabezpieczającej przed możliwością rotacji.  

  
2.2. Biomechaniczna ocena warunków współpracy implantu z kością  
 
     W celu oceny zaproponowanej modyfikacji konstrukcji endoprotezy wykonano badania 
symulacyjne z wykorzystaniem MES. Przyjęto uproszczony, izotropowy model tkanki kostnej 
(kość gąbczasta, E=2,13 GPa). Układ implant-kość obciążono pionową siłą o wartości 5,2 kN 
[1]. Przyjęto, że implant wykonany jest ze stopu Co-Cr-Mo (E=211 GPa). Założono pełne 
związanie implantu z tkanką kostną oraz podparto model w części dystalnej. Uzyskane 
rozkłady naprężeń przedstawiono na rys. 2. 
 

  

          
Rys. 2. Rozkłady naprężeń zredukowanych wg Hubera-von Misesa [MPa] występujących w: 
a) endoprotezie INBONE, b) w zmodyfikowanej konstrukcji endoprotezy, c) w kości skokowej po  

wszczepieniu endoprotezy INBONE, d) w kości skokowej w przypadku zastosowania 
zmodyfikowanej konstrukcji endoprotezy 

 
3. WNIOSKI 
 

Modyfikacja konstrukcji endoprotezy skutkuje bardziej równomiernym rozkładem 
naprężeń w kości skokowej. Przeciwstawne ustawienie elementów kotwiczących 
w zmodyfikowanej konstrukcji endoprotezy przeciwdziała też “wyrywaniu” głowy z kości 
skokowej. Oba te czynniki winny przyczynić się do poprawy biomechanicznych warunków 
pracy sztucznego stawu i wydłużenia okresu jego bezawaryjnego funkcjonowania.  
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