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Streszczenie. Implanty do bezpośredniego połączenia protezy z kością są obecnie nowoczesną 
metodą łączenia egzoprotez z ciałem użytkownika. Zainteresowanie tą metodą wciąż rośnie, 
szczególnie ze względu na sposobność uzyskania zalet, niemożliwych do otrzymania w 
przypadku stosowania powszechnych rozwiązań, jak leje protezowe. Niezależnie od typu 
implantu, kość w której umieszczony jest wszczep narażona jest na postępujące w czasie 
obniżenie właściwości mechanicznych wokół konstrukcji medycznej. Zjawisko to związane jest z 

efektem ekranowania naprężeń w tkankach kostnych, który uniemożliwia powstawanie bodźca, 
pobudzającego przebudowę kości. Skutkiem tego jest obluzowanie implantu i konieczność jego 
usunięcia. Z tego powodu obecnie poszukuje się nowych rozwiązań materiałowych i 

konstrukcyjnych implantów do bezpośredniego połączenia protezy z kością, które zmniejszałyby 
intensywność opisanego zjawiska. Jednym z takich implantów jest konstrukcja zaproponowana 
przez autorów. Przy zastosowaniu metody elementów skończonych autorzy zastosowali trzy 

powszechnie stosowane koncepcje przebudowy wewnętrznej tkanki kostnej (z tzw. lazy zone, bez 

tzw. lazy zone oraz z uwzględnieniem przeciążania tkanek), aby ocenić funkcjonalność 
zaproponowanej konstrukcji umieszczonej w modelu kości udowej. Uzyskane wyniki porównano 

z wynikami otrzymanymi dla dwóch implantów– gwintowanego OPRA oraz wciskowego ITAP. 

W badaniach uwzględniono dwa rodzaje obciążeń działających na głowę implantu w trakcie 
chodu osoby o masie 61 kg: 1 – uderzenie pięty o podłożę (z ang. heel strike) oraz 2 – oderwanie 

palców od podłoża (z ang. toe off). Powiązano również właściwości mechaniczne kości od jej 
gęstości na podstawie zależności Cartera i Hayesa: E = 3790ρ3. Jako wstępne wartości gęstości 
tkanki korowej przyjęto wartość 1,740 g.

cm
-3, podczas gdy dla tkanki gąbczastej wartość 0,630 

g
.
cm

-3
. Otrzymane wyniki przedstawiono jako zmiany masy kostnej w poszczególnych rejonach 

kości, na wzór obszarów Gruena wykorzystywanych w analizie endoprotez stawu biodrowego. 

Uzyskane wyniki sugerują zgodność pomiędzy zastosowanymi koncepcjami przebudowy tkanki 
kostnej. Na ich podstawie można również stwierdzić, że zaproponowana przez autorów 
konstrukcja systemu implantacyjnego znacząco zmniejsza intensywność zjawiska ekranowania 
naprężeń w kości w stosunku do dwóch konstrukcji referencyjnych (spadek całkowitej masy 
kostnej trzonu kości udowej był nawet do 8-10% niższy niż w przypadku stosowania ITAP lub 
OPRA). Pod względem analizowanych czynników, zaprojektowany system powinien stanowić 
lepszą alternatywę niż  znane konstrukcje stosowane w tym samym celu. 
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