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На початку XX ст. розпочались розро-

бки методів з метою ліквідації посттравма-
тичних дефектів кісток черепа різного по-
ходження. 

Спочатку для облітерації порожнин 
застосовувались місцеві м’які тканини, зок-
рема H.P. Моshеr (1911) одним із перших 
для цього використав м’язово-періо-
стальний клапоть на передній живлячій ні-
жці, O. Рорреr (1935) – такий самий кла-
поть, взятий із заднього краю завушного 
розрізу. T. Раlvа (1963) модифікував цей 
метод, заповнюючи кісткову порожнину 
періостально-м’язовим клаптем на ніжці. 
F.R. Guilford (1961) застосував великий 
м’язово-сполучнотканинний клапоть для 
облітерації великих порожнин і менший 
клапоть для заповнення малих порожнин. 
Ці методи пластики в різних модифікаціях 
використовуються донині. 

B. Маrguit та співавтори (1961) визна-
чили критерії для ідеального пластичного 
матеріалу: доступність для забору; добре 
сприймання тканинами господаря; відсут-
ність тенденції перфорувати шкіру чи сли-
зову оболонку, знижена травматичність, 
нездатність деформуватись і розсмоктува-
тись, відсутність імунологічної реакції; сте-
рильність. 

Згідно з даними J.B. Roberson та спів-
авторів (2003), ідеальний матеріал для облі-
терації кісткових порожнин повинен стиму-
лювати формування нової кісткової тканини 
на місці операції; бути інертним наповню-
вачем, без додаткової стимуляції запальної 
реакції; не мати небажаних системних або 

локальних ефектів; бути простим у викори-
станні та відносно недорогим.  

Однак і тепер одним з ключових за-
лишається питання про пластичні матеріа-
ли, які використовуються для заповнення 
кісткового дефекту та порожнин. В сучасній 
ЛОР-хірургії для пластики післяоперацій-
них трепанаційних порожнин кістки засто-
совують м’які, кісткові, хрящові ауто- і го-
мотрансплантати та штучні матеріали [4, 
15]. 

Одним із методів виповнення кістко-
вих дефектів (КД) є застосування транспла-
нтатів з м’язової тканини. Оскільки одна 
м’язова тканина при пересадці у кісткову 
порожнину спочатку значно набухає, спо-
нукаючи ріст грануляцій, а потім легко ат-
рофується чи некротизується через відсут-
ність кровопостачання та денервацію, для 
мастоїдопластики береться тканина м’язу в 
комбінації з фасцією чи окістям зовнішньої 
поверхні соскоподібного відростка. Рідше 
м’язову тканину використовують як вільний 
трансплантат, наприклад, скроневий і кива-
льний м’язові клапті, м’язово-сполучно-
тканинний клапоть. В останньому випадку 
значно підвищується ризик їх некрозу та 
відторгнення через відсутність кровопоста-
чання. 

Також можливе застосування жирових 
трансплантатів, узятих з черевної стінки. 
Гістологічні дослідження та експерименти 
на тваринах засвідчили, що жирова тканина 
в КП заміщується молодою сполучною тка-
ниною, багатою на колаген і фібробласти. 
Деякі хірурги комбінують жирову тканину з 
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аутокістковою пастою. Однак недоліками 
застосування жирової тканини є необхід-
ність додаткової операції для отримання 
шматочків жиру з черевної стінки та мож-
ливий некроз трансплантату, його розсмок-
тування із заміщенням рубцевою тканиною. 

Гарні результати показала пересадка 
вільних аутотрансплантатів, взятих із крила 
клубової кістки [4, 5]. Однак така методика 
є складною, оскільки вимагає проведення 
додаткового хірургічного втручання з вико-
ристанням окремого стерильного хірургіч-
ного набору, процедури часткового вими-
вання кісткового мозку з цієї кістки, стери-
льних умов в порожнині середнього вуха. 
При взятті аутотрансплантату потрібно 
остерігатись розсічення періосту як з боку 
тазу, так і з боку сідничної ділянки, щоб 
запобігти можливому виникненню розша-
ровуючої гематоми. У жінок порожнина 
після взяття кісткової тканини потребує 
дренування резиновою трубкою, оскільки у 
них гребінь крила клубової кістки завжди 
ширший, а кількість кісткового мозку біль-
ша, ніж у чоловіків, при цьому кровотеча 
більш інтенсивна. 

Аутокістка – це найкращий матеріал 
для облітерації кісткових порожнин, але її 
використання обмежене необхідністю за-
вдавати додаткової травми хворому, а при 
використанні електробуру виникають труд-
нощі зі збиранням та обробленням кістково-
го порошку. Аутокісткова стружка та паста 
забезпечують природну кісткову індукцію 
та остеонеогенез кістки. Незважаючи на 
обнадійливі результати, деякі автори відмо-
вилися від їх використання для облітерації 
післяопераційних трепанаційних порожнин 
та кісткових дефектів через високий відсо-
ток випадків післяопераційної інфекції 
(16%) та часту резорбцію імплантованої 
кісткової тканини [30]. 

Одним із кращих матеріалів для запо-
внення КД J.L. Dornhoffer та співавтори 
(1999, 2004) вважають аутохрящ з охрястям 
переділки носа, козелка та вушної раковини, 
який після трансплантації заміщується губ-
чатою кістковою тканиною. Хрящові фраг-
менти викроюють у вигляді палісаду і скла-
даються між собою так, щоб вони трима-
лись на охрясті; такий трансплантат вклада-
ється в КД, однак його кількість обмежена і 

часто недостатня для облітерації порожни-
ни. Тому деякі автори комбінують його з 
кістковою пастою та стружкою, а деякі – з 
частково демінералізованим кістковим мат-
риксом. Для розв’язання проблем, 
пов’язаних із використанням аутокістки, 
було запропоновано методики алокісткової 
облітерації. Добрі пластичні властивості 
виявлені в алогенного кісткового матриксу, 
насиченого розчином антибіотиків. Частко-
во декальциновані кісткові алотранспланта-
ти застосовували П.В. Нечипоренко та спів-
автори [14]. Деякі автори для пластики ви-
користовували алогенний формалінізований 
хрящ або алогенний формалінізований хрящ 
із м’язово-періостальним клаптем. 

Однак формалінізовані кісткові і хря-
щові гомотканини не стали поширеними в 
пластичній хірургії ЛОР-органів. Доведено 
канцерогенність формальдегіду для слизо-
вих оболонок дихальних шляхів. Він сприяє 
також прояву канцерогенності інших мута-
генів, шкідливо діє на генетичний матеріал 
клітин, при цьому вираженість дисплазії 
клітин не залежить від термінів експозиції 
на трансплантат і концентрації формальде-
гіду [5]. 

Нові можливості у відновлені кістко-
вих дефектів можуть надати біоінженерні 
конструкції на основі використання носіїв 
(скаффолдов, матриць) природного або син-
тетичного походження, заселених живими 
клітинами пацієнта, серед яких найбільш 
перспективними можуть вважатися мульти-
потентні мезенхімні стромальні клітини 
(МСК). МСК володіють високим проліфе-
ративним потенціалом і здатністю вступати 
в диференціювання в остеогенних, хондро-
генних і адіпогенних напрямках [1, 2]. 

Найбільш поширеним джерелом 
отримання МСК для аутологічного застосу-
вання в даний час є кістковий мозок, хоча 
вони можуть бути виділені і з інших тканин 
дорослої людини – жирової [15] і м'язової, 
синовіальної мембрани, дерми, периферич-
ної [15] і кордової [17] крові та ін. Жирова 
тканина (ЖК) має низку переваг перед ін-
шими джерелами МСК, включаючи кістко-
вий мозок. Серед них в першу чергу можна 
виділити мінімальну інвазивність процеду-
ри отримання, високий вміст клітин – попе-
редників і можливість отримати матеріал в 
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кількостях, достатніх для трансплантації. 
Встановлено, що мезенхімні стромальні 
клітини жирової тканини (МСК ЖТ) дорос-
лої людини за проліферативними і дифере-
нціальними властивостями мало відрізня-
ються від МСК кісткового мозку [1]. 

Ефективність формування кісткової 
тканини з використання підходів тканинної 
інженерії залежить не тільки від особливос-
тей заселених клітин, але і від властивостей 
підтримуючої матриці [3]: біосумісності, 
механічних параметрів, адгезивності, здат-
ності підтримувати проліферацію експлан-
тованих клітин in vitro та in vivo, а також їх 
вступ в диференціювання. В даний час в 
щелепно-лицевій хірургії в якості остеопла-
стичного матеріалу застосовується ряд при-
родних і синтетичних сполук, таких як ко-
лаген, гідроксіапатит, полімери молочної та 
гліколевої кислот, неорганічні полімери на 
основі трикальційфосфату, а також комбі-
нації перерахованих компонентів. Кожен з 
цих матеріалів має свої позитивні і негатив-
ні властивості, тому використання конкрет-
ного біоматеріалу як клітинного носія зав-
жди є ситуацією вибору. Особливу увагу 
при цьому слід приділяти здатності мат-
риць-носіїв до підтримки адгезії і проліфе-
рації клітин, а також забезпечення їх триви-
мірної орієнтації.  

 З 1997 р. в тканинному банку ЦІТО 
виготовляються демінералізовані ліофілізо-
вані кісткові імплантати (ДКІ) аллогенного 
походження з фрагментів довгих кісток за 
оригінальною технологією. Однією з голов-
них особливостей даного матеріалу є метод 
його стерилізації на заключній стадії виго-
товлення потоків швидких електронів до-
зою поглинання 20-25 кГр. Ця технологія 
дозволяє отримувати стерильний пластич-
ний біологічно активний матеріал зі збере-
женими остеокондуктивними і остеоіндук-
тивними властивостями. При створенні ва-
ріантів аллоімплантів з різною геометрією 
(пластини, стружка, «щебінка» і т.д.) і сту-
пенем демінералізації готові до клінічного 
використання пластичні матеріали розріз-
няються за біомеханічними характеристи-
ками і вираженістю остеокондуктивних і 
остеоіндуктивних властивостей. Подібні 
варіанти пластичних матеріалів дозволяють 
хірургам підбирати найбільш підходящий 

матеріал в кожному конкретному випадку у 
хворих з різною кістковою патологією. 

Пластику дефектів черепа травмованих 
дітей свіжою аутокісткою черепа [1] можна 
розцінювати або як акт відчаю, коли у хірур-
гів «немає під рукою» будь-якого пластично-
го матеріалу, який можна використовувати 
для закриття дефекту, або як свідчення від-
сутності у лікарів сучасної інформації про 
тактику лікування цього контингенту трав-
мованих дітей. Недоліки цього методу оче-
видні, відомі і досить істотні – явища атрофії 
і витончення країв кістки, що виникають при 
взятті у дитини аутотканини, і відповідне 
збільшення дефекту черепа, а також непри-
датність цього методу для закриття великих 
дефектів черепа [4]. Забір аутотканини з ін-
ших відділів скелета аж ніяк не є панацеєю і 
загрожує тривалим больовим синдромом, 
появою ускладнень в місці забору тканини, 
значним збільшенням часу операції. Широ-
кому використанню брефотканини (тканин 
від плодів людини на терміні вагітності 18-
22 тижнів), перешкоджає громадська думка. 
Не викликає сумнівів ефективність подібно-
го роду пластичних матеріалів, однак поле-
міка, що стосується морально-етичних про-
блем цього методу пластики, прийняла в 
нашому суспільстві вкрай гострий характер, 
в зв'язку з чим цей перспективний напрямок 
медицини або змушений переходити на на-
півлегальне становище, або припиняти всі-
лякі дослідження. 

Висока гігроскопічність ліофілізова-
них аллоімплантатів дозволяє проводити їх 
регідратацію розчином гідрокортизону, що 
зводить до мінімуму реакції реципієнтів на 
трансплантований матеріал. Матеріал має 
помірну реактивністю, але не викликає реа-
кції відторгнення. На відміну від замороже-
них склепінь черепа, які до сих пір перева-
жно використовують в нейрохірургії, ці 
імплантати виявилися дуже пластичним 
матеріалом з усіма властивостями деміне-
ралізованої кістки. Кінцевим результатом 
кістково-пластичних операцій з викорис-
танням «Перфооста-S» у всіх спостережу-
ваних хворих з'явилася перебудова ДКІ з 
формуванням органотипової кістки в облас-
ті колишнього дефекту. 

Гомотрансплантати утримують в собі 
накопичені за період життя донорів важкі 
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метали, радіоактивні ізотопи, можуть бути 
інфіковані латентною вірусною інфекцією. 
Нерідко їх застосування супроводжується 
реакцією відторгнення трансплантату, ре-
зультатом чого є післяопераційні ускладнення 
та їх резорбція [18]. Тому в останні роки ало-
трансплантати використовуються все рідше.  

Із синтетичних матеріалів в сучасній 
ЛОР-хірургії для пластики використовують 
біосумісні біоактивні матеріали, тобто ті, 
які не впливають негативно на організм та 
здатні утворювати безпосередні біохімічні 
зв’язки з навколишніми тканинами [15]. 

Біоактивність неорганічних матеріалів 
була вперше виявлена при дослідженні син-
тетичного гідроксиапатиту (ГАП) в 70-ті 
роки ХХ ст. Цей матеріал застосовують в 
остеопластиці при різних захворюваннях 
кісток [6-12, 16, 17], в щелепно-лицьовій 
хірургії [24], нейрохірургії [21, 24] для ре-
конструкції краніофаціального скелета і в 
оториноларингології при реконструктивних 
втручаннях на вусі [23, 37]. Синтетичний 
ГАП є близьким аналогом мінеральної ре-
човини, що належить до складу кістки. Хо-
ча до повної аналогії цих речовин досить 
далеко [26, 36], однак в дослідах in vitro (в 
чашці Петрі з фізіологічним розчином) мо-
жна спостерігати, що колаген приєднується 
кінцями своїх волокон до ГАП настільки 
міцно, що при їх роз’єднанні завжди рветь-
ся волокно колагену, але ніколи – місце 
його з’єднання з апатитом. Більш детальні 
дослідження свідчать, що це відбувається 
внаслідок утворення на поверхні синтетич-
ного ГАП мікрокристалів, подібних біомі-
нералу кістки, до яких і приєднується кола-
ген. Важливо зазначити, що чим вища тем-
пература спікання синтетичного ГАП і чим 
досконаліші його кристали, тим повільніше 
відбувається цей процес [27, 31]. 

Вивчення властивостей та результатів 
імплантації синтетичного ГАП та подібних 
йому матеріалів засвідчило нетоксичність 
більшості з них, відсутність імунних та ін-
ших негативних реакцій організму, змін у 
роботі нирок, печінки та інших органів при 
імплантації навіть значної кількості таких 
матеріалів [11]. Тому синтетичний кераміч-
ний ГАП став одним із найпоширеніших 
матеріалів для облітерації КД [23, 37]. Деякі 
хірурги комбінували цей пластичний мате-

ріал з м’язово-періостальним клаптем [29, 
32], кістковою пастою. 

Однак поступово було з’ясовано та-
кож недоліки ГАП як імплантаційного ма-
теріалу. Вони пов’язані здебільшого з тим, 
що ГАП (особливо, спечений керамічний 
ГАП) є прикладом поверхнево-біоактивних 
матеріалів, тобто утворені зв’язки з кістко-
вою тканиною, як і сам апатит, залишають-
ся практично незмінними в організмі досить 
тривалий час. Наприклад, при імплантації 
спеченої кераміки з ГАП на 8 років в стег-
нову кістку собаки були виявлені лише слі-
ди поверхневої резорбції. При імплантації 
пористої кераміки, гранул або порошку 
ГАП вони добре проростають кісткою (вна-
слідок високої остекондуктивності), однак 
навіть через тривалий термін (кілька років і 
більше) місце імплантації є кістково-
керамічним комплексом, структура і влас-
тивості якого істотно відрізняються від вла-
стивостей кістки [20, 22, 25].  

В деяких випадках спостерігаються 
лімфогістіоцитарна інфільтрація в місці 
введення матеріалу, утворення фіброзної 
сполучної тканини замість кісткової [13]. В 
той самий час високодисперсний ГАП 
більш інтенсивно взаємодіє з організмом, 
проте він дуже незручний у використанні – 
має занадто малу насипну щільність, що не 
дає можливості помістити його достатню 
кількість в дефект кістки, він легко вимива-
ється кров’ю з рани, заважає її ушивати. 
Використання композитів з високодисперс-
ного порошку з колагеном або іншою орга-
нічною сполукою також виявляється неефе-
ктивним, оскільки кількість органічного 
компонента, який застосовують залежно від 
умов отримання зручних фізико-механічних 
властивостей, набагато більша, ніж потріб-
но для синтезу кістки, а його якість не від-
повідає оптимальній з погляду імунної су-
місності. Тому при використанні компози-
тів, до складу яких належать біополімери, 
можливі прояви імунологічної несумісності 
з боку організму. Також виникають труд-
нощі при стерилізації та зберіганні компо-
зитів [8]. 

За даними S.F. Estrem (1999), Н. 
Takahashi (2007), витіснення ГАП з обліте-
рованої порожнини відбувається в 25-26,5% 
випадків [23]. 
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Згадані недоліки ГАП, а також досвід 
його застосування та дослідження стали 
основою для розроблення та вивчення ін-
ших біоактивних керамічних матеріалів. 
Тому були запропоновані матеріали, біоак-
тивність яких близька до ГАП, але швид-
кість резорбції набагато вища і відбувається 
до кінця з утворенням нової кісткової тка-
нини (біоактивні матеріали, які резорбують-
ся) [6, 13, 28]. 

До цих матеріалів належать, перш за 
все, кальційфосфатні кераміки на основі α- і 
β-трикальційфосфату Са3(РО4)2, октакаль-
ційфосфату Са4Н (РО4)3•5Н2О, дигідрока-
льційфосфату СаНРО4•2Н2О, аморфного 
кальційфосфату (Са(НРО4)3х-2•(РО4)2-2х 
[33]. Ці матеріали також утворюють безпо-
середні біохімічні зв’язки з навколишньою 
кісткою, i при резорбції імплантату ці 
зв’язки поновлюються. Продукти біодегра-
дації при резорбції матеріалу використову-
ються остеобластами та остеоцитами для 
побудови нової кісткової тканини [35]. 

Експериментальне застосування це-
менту альфа-трикальційфосфату для обліте-
рації кісткових порожнин морських свинок 
виявило його біосумісність, але відсутність 
остеокондуктивних властивостей [36]. 

З усіх кальційфосфатів найбільш ста-
більний в умовах внутрішнього середовища 
організму наноструктурний ГАП, а найш-
видше розчиняються аморфний кальційфо-
сфат та сульфат кальцію СаSО4, термін пов-
ної резорбції якого становить 4-6 тижнів. 
Він вважається остеоіндуктивним матеріа-
лом, тобто здатен викликати і стимулювати 
остеогенез. У наноструктурного ГАП та 
інших кальційфосфатних керамік така влас-
тивість проявляється тільки при додаванні в 
матеріал живої кістки, а саме – остеоцитів 
або недиференційованих кісткових клітин, 
хоча можна зазначити, що така можливість 
майже автоматично реалізується при ім-
плантації кальційфосфатних керамік у де-
фект кістки. Через надто швидку резорбцію, 
яка перевищує швидкість відновлення кіст-
ки, кальційфосфатні кераміки для запов-
нення кісткових дефектів не використову-
ються самостійно, а лише в суміші з ГАП, 
іншими біоактивними кераміками або под-
рібненою кісткою [13]. Особливо ефективно 
застосовувати сульфат кальцію як мембра-

ну, тобто наносити хірургічний гіпс зверху 
на біокерамічні гранули чи блок, який запо-
внює дефект кістки, після чого гіпс швидко 
твердне, перешкоджаючи міграції біоактив-
ної кераміки з дефекту. При цьому викорис-
товують ще одну унікальну властивість гіп-
су – здатність стимулювати проліферацію 
епітелію: клітини епітелію швидко розрос-
таються на його поверхні, ізолюючи цей 
матеріал від зовнішнього середовища. До 
недоліків гіпсу слід зарахувати труднощі 
його використання при значній кровоточи-
вості дефекту. 

Значним досягненням у прогресі біоа-
ктивних керамік стало розроблення біоак-
тивного скла та ситалів [15], які застосову-
ють в отохірургії. Основою більшості мате-
ріалів з біоактивного скла є скло Хенча 
4585, що має максимальну біоактивність. 
Хімічний склад цього скла: 24,5% Na2О, 
24,5% СаO, 45% SiO2, 6% Р2О5. Біоактив-
ніcть скла проявляється у великій кількості 
складових, що дає змогу, змінюючи хіміч-
ний склад, в широких межах регулювати 
величину біоактивності та швидкість резор-
бції скла. Скло є швидко загартованим 
сплавом, у якому відсутні кристали, тому 
воно має недостатню міцність і тріщино-
стійкість. Якщо дотримати спеціального 
режиму охолодження і додати в скло центри 
кристалізації, можна отримати біоситали – 
склокристалічний матеріал, що має підви-
щену міцність. В біоактивних ситалах, крім 
скла, зустрічаються такі кристалічні фази: 
апатит, β-воластоніт – СаSiO2; флігопіт – 
(Na,K)Mg3(AlSiO10)F2; вітлокіт – Ca3(PO4)2 
[33]. 

Низка експериментальних і клінічних 
досліджень засвідчили переваги застосу-
вання біоскла перед ГАП. На моделі in vivo 
було продемонстровано повну резорбцію 
біоскла і більш швидке заміщення трансп-
лантату кістковою тканиною [6, 19]. Гісто-
патологічне дослідження біопсійних зразків 
довело стабільність пластичного матеріалу, 
його біосумісність [32] та високі остеокон-
дуктивні властивості [35]. 

З появою різноманітних біоактивних 
матеріалів постало питання про порівняння 
їх властивостей, що важливо для більш точ-
ного та раціонального вибору та оптимізації 
всього комплексу характеристик матеріалу, 
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що може виявитися вирішальним для успіху 
його застосування. Для біоактивних матері-
алів, які резорбуються, головними є біологі-
чні властивості (табл. 1), які визначають 
перебіг процесу взаємодії матеріалу з орга-

нізмом і заміщення імплантату повноцін-
ною кісткою [8, 13]. 

Біофункціональність є, по суті, супер-
позицією всіх попередніх властивостей, її 
характеристики наведено в табл. 2 [8, 13]. 

 
 

Таблиця 1 
Біологічні властивості біоактивних керамік, які резорбуються 

Параметр Визначення 

Біоактивність Здатність матеріалу утворювати безпосередні біохімічні зв’язки  
з тканинами живого організму 

Біорезорбція Включення біоматеріалу в процеси метаболізму зі сприятливими  
результатами для організму  

Механізми резорбції Переважні шляхи взаємодії біокераміки з різними системами організму:  
остеокластами, плазмою крові, макрофагами та ін. 

Продукти резорбції Біологічні характеристики продуктів резорбції, шляхи їх використання  
та виведення з організму  

Біодеградація Зміна властивостей матеріалу під впливом факторів живого організму 

Остеоінтеграція Зростання біокераміки з кісткою внаслідок утворення  
безпосередніх біохімічних зв’язків 

Остекондуктівність 
Здатність підтримувати вростання капілярів і судин із сусідньої кістки, 
розмноження остеобластів і кальцифікації в трьохвимірній структурі пор 
імплантату, тобто заповнення всіх пор імплантату нової кісткою 

Остеоіндуктивність Здатність підтримувати генезис остеобластів і остеокластів,  
які утворюють нову кістку 

Остеогенезисні властивості Здатність стимулювати утворення кістки в результаті накопичення  
і спрямованого розвитку недиференційованих клітин-попередників 

Біофункціональність Здатність імплантату виконувати очікувані від нього біологічні функції 

 
 

Таблиця 2 
Характеристики біофункціональності біоактивних матеріалів 

Властивість Характеристики 

Утворення біохімічних зв’язків З твердими, м’якими, твердими та м’якими тканинами 

Параметри біорезорбції Перераховано в класифікації матеріалів, які резорбуються 
Характеристики остеокондуктив-
ності і росту нової кістки 

Особливості заміщення матеріалу кісткою – об’ємне, поверхневе,  
розміри перехідного шару і швидкість його переміщення та ін. 

Структура та властивості  
відновленої кістки Міцність, структура, модуль Юнга, інтеграція із сусідньою кісткою 

Гемостатичний ефект Наявність, інтенсивність, тривалість  

Бактерицидні властивості Тип мікроорганізмів, інтенсивність, тривалість 

Адсорбційні властивості Тип речовин, які сорбуються, умови, тривалість десорбції 

Мембранні властивості Здатність до проліферації епітелію на вільних поверхнях матеріалу 

Біоміметичні властивості Стимулювання певних фізіологічних процесів шляхом модифікації  
об’єму або поверхні біокераміки 

Взаємодія з різними системами 
організму 

Інгібування епітеліальних клітин, стимулювання росту кровоносних  
судин і т.ін. 
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Правильний облік перерахованих вла-
стивостей дає більш точний прогноз поведі-
нки при імплантації кожного конкретного 
матеріалу і дає змогу більш оптимально 
планувати вибір матеріалу для найбільшої 
ефективності конкретної операції. Однак 
при цьому необхідно враховувати кілька 
суттєвих аспектів. 

По-перше, в реальному організмі важ-
ко виділити окремі механізми взаємодії ма-
теріалу з організмом, тому що це єдина 
складна система, яка інтегрує різні види 
впливу. Оскільки для кожного індивідуума 
характерна своя реакція на кожне із можли-
вих порушень внутрішнього середовища, 
реакція на комплексне втручання виявля-
ється ще більш індивідуальною. 

По-друге, властивості складного за 
складом матеріалу також не є простою су-
мою властивостей його компонентів, оскі-
льки для взаємодії з живим організмом ха-
рактерні синергічні ефекти. Навіть для най-
більш типових представників біоактивних 
керамік весь комплекс біоактивних і біофу-
нкціональних властивостей ще далеко не 
вивчений, особливо з урахуванням варіабе-
льності цих властивостей за рахунок струк-
турного та хімічного факторів. 

Існують недоліки біоактивних кера-
мік, які використовуються для пластики 
кістки. Вони обумовлені здебільшого немо-
жливістю точно узгодити вимоги конкрет-

ного організму до даної біологічної власти-
вості з параметрами пластичного матеріалу, 
наприклад, неузгодженість термінів резорб-
ції імплантату і процесів регенерації кістки. 
Якщо резорбція імплантату відбувається 
швидше, ніж регенерує кістка, це еквівален-
тно недостатності матеріалу для відновлен-
ня кістки, і в результаті в місці імплантації 
вона виходить меншого об’єму і меншої 
щільності, ніж навколишня кісткова ткани-
на. У випадку уповільненої резорбції мате-
ріалу імплантату порушується структура 
відновленої кістки, оскільки на першому 
етапі формується такий кістково-
керамічний комплекс, який виникає при 
імплантації ГАП і не резорбується. Подібні 
порушення можна передбачити при відхи-
ленні від оптимуму будь-яких з перелічених 
біологічних властивостей синтетичного 
матеріалу. Оскільки для найбільш ефектив-
ного застосування імплантату в конкретній 
операції необхідно оптимізувати одночасно 
кілька (іноді до десятка) різних властивос-
тей матеріалу, абсолютно очевидним стає 
невідповідність реального матеріалу, засто-
совуваного практичним хірургом, тому ма-
теріалу, який був би дійсно оптимальним 
для цієї операції. Тому на сьогоднішній 
день питання вибору найбільш універсаль-
ного пластичного матеріалу для закриття 
кісткових дефектів різного походження за-
лишається відкритим.  
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ПЛАСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ: ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ КІСТКОВИХ ДЕФЕКТАХ 

Кіщук В.В., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Барціховський А.І., Лобко К.А.,  
Грицун Я.П., Існюк А.С., Стечишин О.О.  

Вінницький нац. мед. ун-тет ім. М.І. Пирогова 
e-mail: kvv4488@ukr.net 

А н о т а ц і я   

Вибір пластичного матеріалу для закриття кісткового дефекту, особливо в ділянці обличчя, на сьо-
годнішній день є досить актуальною проблемою і не має єдиної думки. Критерії для ідеального пластич-
ного матеріалу були розроблені B. Маrguit та співавторами (1961). Наряду з органічними матеріалами, 
сьогодні в практиці хірурга все більшої популярності набувають синтетичні матеріали, які мають низку 
переваг, що робить їх матеріалом вибору. 

Ключові слова: аутокістка; аутохрящ; алогенний кістковий матрикс; аллоімплантат; гідроксиапат; 
кальційфосфатна кераміка; біоактивне скло; облітерація кісткових порожнин; м’язовий трансплантат; 
жировий трансплантат. 

 
 
 

 
PLASTIC MATERIALS: USE IN THE PRESENCE OF BONE DEFECTS 

Kishchuk VV, Bondarchuk OD, Dmitrenko IV, Bartsikhovsky AI, Lobko KA, Gritsun YP,  
Isnyuk AS, Stechyshyn OO 

Vinnytsya National Pirogov Memorial Medical University (Vinnytsya, Ukraine); e-mail: kvv4488@ukr.net 

A b s t r a c t  

The choice of plastic material to close the bone defect, especially on the face, is currently very relevant and 
does not lead to a common opinion. The criteria for ideal plastic material were developed by B.Marguit and co-
authors (1961). Along with organic materials today in the practice of surgeons are becoming increasingly popular 
with synthetic materials, which have a profusion of advantages, which makes them a material of choice. 

Key words: autobone, autocartilage; allogenic bone matrix; alloimplantation; hydroxyapatite; calcium 
phosphate ceramics; bioactive glass; bone cavity obliteration; muscle graft; fatty graft. 
 

 


