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Вовед 

Развојот на алоартропластиката на колкот е овозможен од неуспехот на класичните 

биолошки артропластични методи во минатото применувани кај некои потешки 

морфоанатомски состојби во регијата на колкот. Таа не е само проблем бидејќи се работи 

за хируршки зафат на една комплексна регија на голем и централен зглоб во човековото 

тело чија патологија доведува до тешки деформитети и трајни инвалидитети, туку таа е 

голем научен проблем во поглед на современата ортопедска хирургија и останатите 

гранични научни дисциплини (биомеханика, трибологија, хистологија, имунологија и др.) 

(1,2). 

                                                                               

                                                                                    

 

Слика 1. Шема на ендопротетска замена на колк и РДГ слика 

Првите обиди за дизајнирање и клиничка употреба на алоартропластичните 

материјали датира уште од крајот на 19 век и почетокот на 20 век преку пионерските 

обиди на Gluck (1891 година) од Германија, кој употребувал слонова коска како 

интерпозитум фиксиран со метални шрафови, Robert Jones (1902 година) кој користел 

златна фолија како интерпозитум помеѓу главата на фемурот и ацетабулумот и Murphy 

(1915) кој користел транспонирана fascia lata како интерпозитум. 
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Најголем напредок во алоартропластиката на колкот е постигнат во втората 

половина на 20 век и е поврзан со името на хирургот M.N. Smith-Petersen од Бостон, 

Масачусетс, кој во 1933 година почнал да употребува пирекс стакло, а потоа бакелит и на 

крај виталиумска капа. Овој метод останува во употреба подолго време и е применет кај 

над 20.000 пациенти во САД. Сепак, најголем исчекор и квалитативно нов пристап во 

развојот на тоталната артопластика на колкот базирана на анимални експериментални 

истражувања во поглед на нискофрикционата идеја за дизајнирање на артропластични 

материјали се јавува во 1960 година и е поврзан со името на Sir John Charnley. Една 

деценија подоцна, користејќи ги искуствата на Sir John Charnley, Maurice Muller од 

Швајцарија конструира модифициран модел на протеза употребувајќи комбинација на 

метал-пластика-метал сè со цел да ја зајакне стабилноста на протезата и да спречи нејзина 

луксабилност (3,4,5,6).  

Артропластика на колкот претставува постапка на вградување на вештачки колк, 

којшто може да биде суптотална (парцијална) и тотална ендопротеза на колкот. 

Вештачкиот колк може да биде со цемент (cemented) и безцементен (cementless). 

Ендопротезата може да биде примарна и ревизиона. Основните задачи на оперативното 

лекување на колкот со имплантација на ендопротеза се: 

1. динамичка стабилизација на колкот, 

2. отстранување на болката, 

3. корекција на деформитетот, 

4. соучувување на движењата, 

5. изедначување на должината на екстремитетот, 

6. рана вертикализација. 

 

Слика 2. Типови ендопротези 
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Анатомија на колкот 

Articulatio coxae е сферичен зглоб или поточно дефинирано articulatio cotylica 

бидејќи конкавното тело опфаќа повеќе од половина од топка. Се состои од конвексно 

зглобно тело наречено caput femoris и конкавно зглобно тело acetabulum (слика 3). 

 

Слика 3. Анатомија на колкот 

Главата на фемурот е две третини од топка со радиус од 20 до 25 мм. Зглобната 

површина е насочена кон медијално, напред и нагоре и е сплескана однапред кон назад. 

Главата на фемурот со останатите делови на горниот крај на коската ја поврзува 

анатомски врат долг од 35 до 50 мм, којшто со поголемиот свој дел се наоѓа во зглобната 

капсула. 

Ацетабулумот е дел од празна топка сместен во средината на латералната страна на 

карличната коска. Вдлабнатината е насочена латерално, напред и долу со пречник од 

околу 60 мм. Целата површина на ацетабулумот не е во контакт со главата на фемурот. 

Поради тоа се дели на два дела: 

- Facies lunata - зглобна површина во форма на полумесечина и доаѓа во контакт 

со главата на фемурот, 

- Fossa acetabuli - нерамна вдлабнатина во средината на ацетабулумот во која се 

инсерира ligamentum teres capitis femoris. Таа е исполнета со масно ткиво, 

содржи крвни садови и е покриена со тенка мембрана така што главата на 

фемурот никогаш не се допира на неа. 

Работ на ацетабулумот го израмнува и проширува прстенеста рабна ‘рскавица, 

labrum acetabulare. Тој е висок од 6 до 12 мм и ја зголемува конкавната зглобна површина. 

Тој ги ограничува движењата во зглобот и го чини зглобот articulatio cotylica. 
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Врските помеѓу зглобните тела ги осигуруваат зглобната капсула, зглобните 

лигаменти и ligamentum capitis femoris (7,8). 

Нормалната функција и механичката стабилност на колкот зависат од нормалните 

анатомски и геометриски односи на обете компоненти на зглобот, односно од нивната 

правилна морфологија и нормална просторна позиција  и ориентација. Во нормални 

услови, ацетабуларниот комплекс е ориентиран кон латерално долу и напред. 

Проксималниот феморален комплекс е ориентиран кон медијално горе и напред. 

Ориентацијата на ацетабулумот кон латерално и долу со ориентацијата кон медијално и 

горе на феморалниот проксимален комплекс се спротивни еден на друг, но од механичка 

гледна точка со компензираат и стабилизираат (9,10,11,12,13). 

Како сферичен зглоб, колкот има многу оски, но во него движењата се сепак 

ограничени поради опсежноста на конкавната зглобна површина што го опкружува со 

речиси 2/3 конвексно зглобно тело и поради затегнувањето на зглобната капсула и 

лигаментите. 

Низ средината на главата на феморалната коска поминуват три главни оски: 

- Трансферзална, низ која се вршат движења на антефлексија и екстензија; 

- Сагитална, во која се вршат движења на абдукција и адукција; 

- Лонгитудинална оска, што поминува низ главата на фемурот и средината на 

интеркондиларната влабнатина на фемурот во која се вршат ротационите движења кон 

внатре и надвор. 

Циркумдукцијата е кружно движење на долниот екстремитет. Движењата во 

колкот секогаш природно се надополнуваат со движењата во карлицата и ‘рбетот. Така се 

обезбедува рамнотежа на телото (12,13). 
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Васкуларизација на проксималниот крај на бутната коска 

Васкуларизацијата на оваа регија е од голема важност при изборот и  начинот на  

лекување на болестите на вратот и главата на бутната коска. Главата и вратот на бутната 

коска се снабдуваат со крв преку а. circumflexa femoris lateralis et medialis, a. obturatoria, a. 

glutea superior et inferior. 

Полукружните бутни артерии, откако ќе се издвојат од длабоката бутна артерија (a. 

profunda femoris), се насочуваат косо латерално и нагоре го опкружуваат хируршкиот врат 

на бутната коска и меѓу себе анастомозираат на неговиот заднолатерален дел. Тие даваат 

бројни гранки кои влегуваат во зглобот од неговата предна, задна и долна страна. 

Напречната артерија (a. оbturatoria) со својата задна завршна гранка (r. posterior) учествува 

во васкуларизација на долниот дел од зглобот. Нејзината бочна ацетабуларна гранка (r. 

acetabularis) продира во зглобот низ incizura acetabuli и се дели на бројни гранки кои се 

исцрпуваат во fossa acetabuli и во пулвинарот, а една од гранките го придружува lig. capitis 

femoris низ fovea capitis femoris и така продира во главата на бутната коска (7,8). 

Седалните артерии (a. glutea superior et inferior) исто така учествуваат во 

васкуларизацијата на зглобот од колкот. 

Венските крвни садови од зглобот на колкот се придружнички на истоимените 

артериски садови (слика 4). 

 

                                               Слика 4. Васкуларизација на колкот 
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Инервација на проксималниот крај на бутната коска 

Нервите на зглобот на колкот кои потекнуваат од слабинскиот (plexus lumbalis) и 

крсниот сплет (plexus sacralis) се групирани во: 

- Предна група нерви - n. femoralis, n. obturatorius. 

Бутниот нерв најчесто издвојува две гранки за предниот дел од зглобот, каде едната 

потекнува од нервот за m. pectineus, а другата од нервот за m. quadriceps femoris. 

- Задната група нерви потекнуваат од крсниот сплет (plexus sacralis) и седалниот 

нерв (n. ischiadicus) од задната страна од зглобот. 

Биомеханика на колкот 

Колкот е изложен на оптоварување и напрегање. Оптоварувањето го претставуваат 

надворешните сили, а напрегањето се однесува на ефектот на надворешните сили врз 

материјалот. Напрегањата во физиолошки граници доведуваат до постојано ремоделирање 

на коската при што апозицијата и ресорпцијата постојано се балансират (14). 

Колкот е изложен на две групи   сили: 

- тежината на телото или делови на телото и 

- мускулните сили што дејствуваат како противтежа на масатa на телото. 

При стоење на обете нозе, односно при мирување, практично нема активност на 

внатрешните мускулни сили така што може да се направи приказ на статичките односи на 

зглобот. 

Кога човекот стои на обете нозе, колковите се оптоварени со телото и горните 

екстремитети (слика 5,6). 
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Слика 5. Биомеханика на колк 

 

 

Слика 6. Биомеханички оски на долниот екстремитет 
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Тоа претставува 62% од тежината на телото. Центарот на тежиштето на овој дел на 

телото лежи на или блиску до вертикалната рамнина помеѓу центрите на главите на двата 

фемура над средината на оската што ги поврзува овие центри. Бидејќи оптоварувањето е 

симетрично, секој колк носи по 31% од тежината на телото. Оваа тежина дејствува 

вертикално на зглобот и кај човек со тежина од 58,7 килограми, секој колк поединечно е 

изложен на вертикална сила од 18,14 килограми (14,15). 

Притисокот што настанува при стоење на двете нозе во споредба со притисокот 

што настанува при одење, односно при разните фази на одењето е значително помал. 

Во оваа фаза вкупната тежина на телото (без тежината на едниот екстремитет) се 

концентрира во центарот S и дејствува врз колкот со тежина K која изнесува 81% од 

целата тежина на телото, односно 47,76 кг (14) (слика 5,6). 

Тежината К дејствува ексцентрично на колкот и има тенденција да ја накриви 

карлицата во аддукција. Оваа сила се урамнотежува со делување на аддукторните мускули 

преку силата М. На овој начин се воспоставува лостен систем на урамнотежување кој се 

изведува пеку формулата: 

R=VK+M+2KMcos (KM) 

при што КМ е агол формиран од линиите на дејствување на силите К и М. 

Во вакви услови резултантната сила R е речиси четири пати поголема од 

парцијалната тежина на телото или речиси три пати поголема од вкупната тежина на 

телото. Кај нормален колк, инклинацијата на линијата на силата R спрема нормалата е 

околу 16 степени. 

Резултантната сила R продуцира компресивни напрегања во зглобот на колкот. 

Големината и дистрибуцијата зависат од: 

- големината на резултантната сила R, 

- ширината на површината на оптоварувањето на зглобот, 

- позицијата на резултантната сила R на површината на оптоварувањето. 

Kummer ја испитувал зоната на оптоварување на главите на фемурот со различни 

радиуси од (15-35 мм) за различни длабочини на ацетабулумот и различни дистанци на 

резултантната сила R од латералниот раб на ацетабулумот. Дошол до сознание дека 

оптоварувањето на главата е поголемо при длабок ацетабулум отколку при поголема 

оддалеченост на резултантната сила R од латералниот раб на ацетабулумот (8). 
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Коксартроза - артроза на колкот 

Остеоартроза или остеоартритот се дефинира како примарно, невоспалително 

дегенеративно оштетување на хијалината ‘рскавица и коскените структури.

 

Слика 7. Типична дегенеративна промена на левиот колк 

Достапните податоци покажуваат дека повеќе од половина хронично болни луѓе 

постари од 60 години имаат артритис, а секој четврти човек од ова старосна група се жали 

на болка во зглобовите и ограничени движења (16). Кај околу 75% од луѓето на 50-

годишна возраст и 90% на 70-годишна возраст присутни се знаци на дегенеративно 

заболување на зглобот (17,18). Честотата на остеоартритот во последните децении 

драстично се зголемува, а се очекува во наредните 20 години бројот на заболени над 50-

годишна возраст да биде два пати зголемен. 

Остеоартритот е најчеста причина за мускулоскелетна болка (19). Остеоартритот го 

зафаќа целиот зглоб на колкот, ‘рскавицата, коската, лабрумот и капсулата. Порано се 

мислеше дека остеоартритот е примарна идиопатска болест. Денешните сознанија 

базирани на епидемиолошките, клиничките и експерименталните испитувања покажуваат 

дека главна улога во појава на дегенеративните промени има механичкиот стрес 

(20,21,22).  
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Постојат некои експериментални студии кои докажале дека механичкото 

оштетување не придонело за појава на остеоартритот на колкот. Една од таквите студии е 

изведена во средина на минатиот век кај зајци кај кои е направено механичко 

оптоварување на зглобната ‘рскавица. По 34 недели било забележано дека нема ново 

оштетување, дека нема знаци на ремоделација на коската што е карактеристично за 

остеоартрит кај човек (23). 

Патогенезата на остеоартритот опфаќа дисбаланс помеѓу нормалното разградено и 

механизмот на обновување што резултира со загуба на ‘рскавица, хипертрофија на коска и 

појава на остеофити доминантно во делови на зглобната ‘рскавица со повеќе 

оптеретување до промени на субхондралната коска (24,25). Постепеното губење на 

компонентите на матриксот предизвикано со губиток на протеогликани и колагена мрежа 

се битни во појавата на почетокот на патолошкиот процес (26). Постои мислење дека 

остеоартритот предизвикува нарушување во метаболизмот на течности, што доведува до 

дегенерација на зглобниот матрикс (27). 

Познато дека некои заболувањата на колкот се поврзани со голема инциденција на 

остеоартритот како што се вродена дисплазија на колкот или пострауматска артроза (28). 

Во однос на полот, докажано е дека остеоартритот почесто се јавува кај женскиот 

пол (29). Неколку истражувачи се занимавале со односот на остеоартритот и типот на 

миграција на главата на бутната коска кај дисплазија на колкот (супериорно, латерално, 

медијално). Се докажало дека најбрза прогресија на остеоартритот е кај 

суперолатералната миграција на главата на бутната коска (30). 

Порано преовладуваше мислење дека обезноста е ризик-фактор за остеоартритот на 

системско ниво, но и поради локално механичко оптоварување на зглобот (31). Меѓутоа, 

постојат и студии со спротивставени ставови, кои покажуваат дека нема позитивна 

корелација помеѓу обезноста и појвата на остеоартритот (32). Физичкото оптоварување 

(поврзано со професијата) и влијанието на зглобното ткиво со децении се предмет на 

истражување. Повеќе научни студии потврдуваат дека прекумерното оптоварување во 

текот на животот е поврзано со зголемен  ризик од остеоартрит (33,34). Jarvholma и сор. 

покажуваат дека работата со градежни машини (со вибрации) не се поврзува со зголемена 

инциденција на остеоартрит (35). 

Студијата на Denison и сор. покажала дека краткотрајната хормонска 

супституциона терапија со естрогени го зголемува ризикот за појава на остеоартрит, а на 

долг временски период оваа терапија има протективен ефект (36). Интересно е уште едно 

истражување која покажува дека кај пушачите е намален ризикот за појава на остеоартрит 

(37). 
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Класификација на остеоартрозата 

Прва класификација на остеоартрозата е радиографска и се базира на промените на 

зглобот на колкот, која се гледа на нативната радиографија и оваа класификација е 

направена од Kellgren и Lawrence во средината на минатиот век (38). Таа се базира на 4 

стадиуми на остеоартритот во зависност од постоење на остеофити, стеснување на зглобен 

простор и коскена склероза (табела 1). 

Табела 1. Kellgren-Lawrence класификација на остеоартроза 

Степен Опис 

I Намалување на зглобниот простор и 

можност за појава на остеофити околу 

главата на бутната коска. 

II Дефинитивнo намалување на зглобниот 

простор на долен дел, остеофити и лесна 

склероза. 

III Значајно намалување на зглобниот простор, 

мала остеофитоза, склероза и цистични 

формации, деформирана глава на бутната 

коска и ацетабулум. 

IV Изразено стеснување на зглобниот простор, 

значајна склероза, значаен деформитет на 

главата на бутната коска и ацетабулум, 

изразени остеофити. 

 

Со тек на време се појавиле и нови класификаци со повеќе подгрупи на 

остеоартритот. Една од таквите класификации е предложена од Американското здружение 

на ревматолози (American College of Rheumatology), која е прикажена на табела 2 (39). 

Oстеоартроза постои ако се присутни следните комбинаци на промени: 1, 2, 3 или 

1, 2, 4 или 1, 3, 4. 

Табела 2. Класификација на остеоартроза (Американско здружение на ревматолози) 

Стадиум Промени 

1 Болка во колкот во поголем дел од денот во 

тек на месецот 

2 Седиментација помала од 20 мм во првиот 

час 

3 Присуство на феморални или ацетабуларни 

остеофити на нативна рендгенграфија 

4 Стеснување на зглобен простор на нативна 

рендгенграфија 
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Другите дијагностички процедури подразбираат употреба на компјутерска 

томографија, магнетна резонанца на колкот, различни биохемиски маркери (крв, синовија, 

урина) (40). 

Најзначајните маркери за дијагноза на остеоартроза се прикажани на табела 3. 

Табела 3. Најзначајни биохемиски маркери на остеоартроза 

Маркери Дијагностичка 

вредност 

Прогностичка 

вредност 

Вкупна позитивна 

пропорција 

Деградација на ‘рскавица 

CTXII во урина 

COMP во серум 

 

 

12/13 

9/12 

 

 

17/23 

6/17 

 

 

74% 

54% 

Синтеза на ‘рскавица 

PIIANP во серум 

 

2/2 

 

2/3 

 

50% 

Деградација на коска 

NTX-I во урина и серум 

 

1/2 

 

2/5 

 

60% 

Синтеза на коска  

OC во серум 

 

1/5 

 

2/6 

 

24% 

Деградација на синовија 

 HA во серум 

 

7/9 

 

8/11 

 

51% 

 

Генетика и остеоартроза 

Остеоартрозата е дегенеративно заболување во кое влијание имаат и наследните 

фактори. Во патогенезата на оваа болест примарно доаѓа до промена на зглобната 

‘рскавица кога структурните компоненти на ‘рскавицата иницираат авто инфламаторна 

реакција. Ова доведува до circulosa viciousa и понатамошно оштетување на ‘рскавицата. 

Постојат и контроверзни ставови за етиологијата на остеоартрозата. Некои истражувачи 

не се согласуваат околу тоа дали болеста почнува од ‘рскавицата  и прогредира во коската 

и меките ткива, или обратно. Базирано на студија направена кај близнаци, се дошло до 

податоци дека половина од варијациите за појава на остеоартроза се генетски, а половина 

се од надворешниот фактор (41). 

Во една студија, во која се анализирани 25 гени DNK земени од леукоцити од 

периферна крв, е покажано дека постои поврзаност помеѓу остеоартроза и COL9 A2 и 

COL10 A1 генот (42). 

И покрај многубројните студии, и понатаму е нејасно дали болеста остеоартроза се 

иницира во ‘рскавицата, коската или синовијата, па така не може со сигурност да се 

прифати или отфрли старата хипотеза на Benetta (1942 год.) или Collinsa (1947 год.) 

според која остеоартрозата почнува на површината на ‘рскавицата и оди во длабоките 

слоеви вклучувајќи подоцна и коскени промени. 



15 

 

 

 

Особини на зглобната ‘рскавица 

Хијалината ‘рскавица е сјајна и мазна; личи на белка од јајце; отпорна на 

оптоварување, а служи за распределување на оптоварувањето во зглобот. Таа претставува 

високоспецифично ткиво со едниствено механичко својство и слаб капацитет за 

регенерација. Зглобната ‘рскавица има мала метаболичка активност. Се состои од 

хондроцити и густ екстрацелуларен матрикс составен од вода, колаген и протеогликани 

(43). Клетките со 5% земаат учество во сувата тежина, а метаболизмот на хондроцитите е 

одговорен за одржување на стабилен и хомоген екстрацелуларен матрикс. Одржување на 

балансот на анаболизмот и катаболизмот на матриксот е од големо значение за 

хомеостазата на зглобната ‘рскавица. Мешавина на течноста и матриксот ѝдаваат  на 

хијалината ‘рскавица висок еластицитет и механичко својство што игра улога во 

распоредување на оптоварувањето. 

Макроскопски, промените на ‘рскавицата кај остеоартроза можат да се гледаат 

како омекнување (chondromalatio), фибрилација  или ерозија (улцерација). Хистолошки 

овие промени се карактеризираат со расцеп на ‘рскавицата, губење на слоевите на 

‘раскавичната структура, некроза на клетките, клонирање на хондроцитите.  (слика 8, 9, 

10). 

 

 

Слика 8. Стадиум на артроза и оштетување на ‘рскавицата 
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Протеолитични ензими одговорни за дигестија на матриксот на ‘рскавицата кај 

остеоартроза се матриксните металопротеази (ММPs). 

Проинфламаторните цитокини доведуваат до промена на метаболизмот на 

хондроцитите - се зголемува синтезата на ММP, се јавува инхибиција на синтеза на 

инхибитори ММP, инхибиција на синтеза на колегенот и протеогликаните. Се чини дека 

IL-1b е главен цитокин вклучен во деградација на зглобната ‘рскавица, а TNF управува со 

инфламаторниот процес. 

 

Слика 9. Хистолошки препарат на ‘рскавица, обоен со еозин хемоксилин 

А - нормална ‘рскавица 

В – почетна остеоартроза (расцеп на ‘рскавица, хондроцитна некроза) 
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Слика 10. Хистолошки приказ – губиток на протеогликани (боење со сафранин) 

А – нормална ‘рскавица (рамномерно застапени протеогликани во сите слоеви) 

В – почетна остеоартроза (намалување на количината на протеогликани на површинскиот 

слој)  

Hayami и сор. во својата студија спроведена кај стаорци, една недела по ставење на 

преден вкрстен лигамент во зглоб на коленото забележале оштетување на ‘рскавицата и 

губиток на протеогликани. Потоа, дошло до зголемена васкуларна инвазија во 

‘рскавицата, намалување на бројот на хондроцити и групирање на клетки, а 

хистоморфометриската анализа покажала губење на субхондрална коска (43,44).  

Зглобната ‘рскавица е алимфатична, аневрогена и аваскуларна структура поради 

големата продукција на антиангиогени фактори (45). Терминалните крвни садови на 

субхондралната коска се во контакт со длабоките слоеви на ‘рскавицата кои носат 50% 

кислород и хранливи матери до ‘рскавицата (46). 
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Компликации по вградување на ендопротеза 

Напредната остеоартроза на колкот се лекува хируршки со вградување на 

ендопротеза на колкот. 

По вградување на примарна тотална артропластика на колкот можат да се јават 

многубројни компликации. 

Постоперативна инфекција претставува една од најтешките и најлошите 

компликации по секоја хируршка интервенција. Има многу фактори кои придонесуваат  да 

се појави инфекција, како што се: материјалот кој се имплантира, големата рана и 

создадената прзанина, хематомот кој тешко се евакуира, на самиот зглоб и др. По 

појавувањето на клинички знаци и лабораториски анализи за постоење на постоперативна 

инфекција, неопходно е брзо хируршко дејствување, отстранување на имплантот и 

чистење на околното некротично меко ткиво и коскено ткиво со комбинација на 

антибиотска терапија (47). 

Со постеролатерален хируршки пристап се зголемува ризикот за повреда на n. 

ischiadicus. 

Повредата на нервот може да настане при директно хируршко дејство или како 

последица од топлотниот ефект на полиметил-метакрилат, продолжување на 

екстремитетот, притисокот на супглутеалниот хематом кој се создава при тешки 

интервенции на колкот. Сето ова се манефестира со пареза или парализа на седалниот 

нерв (48,49,50). 

Васкуларните повреди се ралативно поретки компликации во овој вид на 

хирургија. Поголемо внимание треба да ѝ се посвети на  манипулацијата  со  фреза на 

преден ѕид и  чашка (acetabulum) (48). 

Тромбоемболија е најчеста сериозна компликација по реализирана тотална 

артропластика  на колкот и е одговарна за повеќе од 50% постоперативен морталитет. 

Затоа, пациентите предоперативно треба да се подготвуваат со медикаментозна терапија  и 

многу брзо да се вертикализираат по хируршката интервенција (51). 

Скршениците  на бутната коска можат да се јават при манипулација со 

екстремитетот или со правење на лежиште на феморалната компонента. И тие се 

вбројуваат во чести и сериозни  компликации (48). 

Исчашување (luxatio) на ендопротеза претставува компликација која се сретнува кај 

3-5% од оперираните пациенти (48,52). Како фактори за исчашување на ендопротеза на 

колкот се примарното лошо вградување на едната (acetabulum) или двете компоненти, 

задниот хируршки пристап, повеќе операции на иста регија, слабост на аддукторната 

мускулатура, и др. (53,54,55). 
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Појава на локализирана остеолиза околу компонентите на имплантот  претставува 

голем проблем. Патогенезата сè уште не е разјаснета, но со сигурност се смета дека се 

појавува клеточна реакција на настанатите хемиски инертни микроклетки кои со тек на 

време и по механичко оптоварување се ослободуваат од материјалите на ендопротезата. 

Полиетиленските микроклетки  се повеќебројни  и придонесуваат за појава на остеолиза 

(56,57,58). 

Деформација или кршење на имплантот во современата артропластична хирургија  

на колкот е ретка компликација која настанува како последица на големото оптоварување, 

и како последица на технички лошо вградена компонента (59,60). 

По вградувањето на ендопротезата на колкот, со тек на време доаѓа до појава на 

остеолиза на одредени делови на феморалната компонента и до разлабавување на 

имплантот. Овој феномен е добро објаснет од многу автори. 

Постојат седум Груенови зони на феморалниот стем кои ја покажуваат 

перипростетичната остеолиза настаната во фемурот по имплантација на тотална протеза 

на колкот (слика 11). 

                                                                                                           

 

Слика 11. Груенови зони на феморалниот стем кои ја покажуваат перипростетичната 

остеолиза настаната во фемурот 
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Остеопороза 

Од 1993 година остеопорозата се дефинира како прогресивна метаболичка болест 

на коските која се карактеризира со губење на коскената маса, оштетување на 

микроархитектурата на коскеното ткиво и слабеење на коските. 

 

Слика 12. Нормална и остеопоротична коска 

Во светот заболуваат околу 10% од популацијата, а во Македонија 125.000, 

односно околу 7% од вкупната популација. Многу почесто се јавува кај женскиот пол. 

Секое лице над 50-годишна возраст, односно секоја втора жена и  секој петти маж спаѓаат 

во ризичната група. Во последно време остеопорозата е во подем поради продолжениот 

животен век. 

Најчеста компликација од остеопорозата е настанување на скршеница. Во светот 

бројот на скршеници поради остеопороза изнесува 30-40%. Најчесто тоа се скршеници на 

‘рбетниот столб, а на второ место се скршеници на колкот и на дисталната подлактица. 

Сите скршеници се поврзани со морбидитет, а скршениците на колкот со морталитет 

(61,62,63,64,65,66). 

Секоја петта жена постара од 50 години која имала скршеница на колкот умира  во 

првата година по настанатата скршеница. 

  Коската е метаболички многу активен орган во кој постои рамнотежа помеѓу 

процесот на разградување, односно ресорпција и процесот на изградување на нова коска 

(ремоделирање). 

Коските на човекот претставуваат живо ткиво, кое се заменува со ново во текот на 

целиот живот. 
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Во човековото тело постојат таканаречени „остеокласти“, кои се задолжени да го 

отстрануваат остареното коскено ткиво, и таканаречени „остеобласти“, чија задача е да го 

градат новото коскено ткиво, кое го заменува старото. Човекот ќе има силно и здраво 

коскено ткиво само доколку постои рамнотежа во работата на остеокластите и 

остеобластите. За жал, поради одредени биолошки специфичности и поради неправилен 

начин на исхрана доаѓа до нивна нерамнотежа. Токму таа нерамнотежа е причина зошто 

жените во менопауза губат 3% од коскената маса за три години. Во текот на животот, 

стариот коскен материјал се отстранува (ресорпција) и се формира нов коскен материјал 

(формација). За време на детството и тинејџерските години новиот коскен материјал се 

создава побрзо отколку што се ресорбира стариот коскен материјал и како резултат на тоа 

коските стануваат поголеми, потешки и погусти. Овој однос се задржува сè до 30-тата 

година кога се постигнува највисока коскена маса (максимална коскена густина). По тој 

период, постепено процесот на ресорпција на старо коскено ткиво го надминува процесот 

на создавање ново коскено ткиво. 

 

Во градбата на коските влијаат и  други фактори како што се: исхраната (внесот на 

витамин Ц и витамин Д), физичката активност,  лошите навики (пушење, консумирање 

алкохол, кафе, наркотици) и долготрајната употреба на лекови (кортикостероиди). 

Природното губење на коскената маса почнува по 40-годишна возраст. Коскеното ткиво 

кое се губи не може многу брзо да се замени со ново. Губењето коскена маса е околу 0,3 

до 0,5% во тек на годината. Оваа е последица на природниот процес на стареење 

(67,68,69). 

Половите хормони (естроген, тестостерон) имаат голема улога во цврстината на 

коските. Намалување на естрогенот во тек на менопауза доведува до прогресивно губење 

на коскена маса (2 до 4%  во тек на година по менопауза). Кај машкиот пол, губењето на 

коскена маса е помало и претставува побавен процес; остеокластичната активност е  

изразена по 60 години старост кога ослабува функцијата на тестисите. 

Остеопорозата се дели на примарна и секундарна. 

Примарната остеопороза може да биде: 

- Идиопатска (редок тип, којшто се јавува кај деца и помлади со зачувана функција на 

гонадите) 

- Постменопаузална (поврзана со естрогените и тестостеронот, најчесто кај жени со 

скршеници) 

- Сенилна (се јавува по 60 години старост каде доминират остеокластите; два пати почесто 

се јавува кај жените). 

Секундарната остеопороза (помалку од 5% случаи) се јавува како последица  на 

други болести, како што се: ендокрини заболувања (Кушиногов синдром, 

хиперпаратироидизам, хипертиреоза, хипогонадизам, аменореја, хупопитуитаризам, 
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дијабет),   болести на цревата (Кронова болест, целијакија, гастректомија), болести на 

бубрезите, хематолошки заболувања (myeloma multiplex, мастоцитоза, 

лимфопролиферативни болести. 

- Јатрогена остеопороза (гликокортикоиди, хепарин, антиконвулзивни лекови, 

метотраксат, тироидни хормони , пречекорена доза цитостатици, антациди ). 

- Долготрајна имобилизација исто така доведува до остеопороза. 

Фактори на ризик се: 

- Возраст над 50 години, 

- Пол - почесто кај женски пол, 

- Раса - почесто кај белата раса, 

- Телесна маса - помала маса, поголем ризик, 

- Намалување на телесна висина, 

- Постменопауза, 

- Менопауза пред 45 години, 

- Отстранување на јајници (овариектомија), 

- Недостаток на калциум и витамин Д, 

- Консумирање алкохол, 

- Пушење, 

- Остеопенија, 

- Долготрајна употреба на лекови кои влијаат на коската, 

- Долготрајна имобилизација, 

- Недоволна физичка активност. 

Дијагноза на остеопороза 

Остеопорозата е асимптоматска болест сè додека не настанат компликации. 

Анамнестички треба да се испитуваат сите фактори на ризик, карактерот на болката (нагло 

настаната болка, се зголемува при движење, последица од патолошки скршеници), 

хронична болка изразена во торакален дел и лумбален дел; респираторни проблеми (доаѓа 
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до намалување на витален капацитет за 7% за секоја вертебрална скршеница) 

(70,71,72,73,74). 

Се прави физикален преглед - скршеници, деформитети на ‘рбетен столб, појава на 

кифоза како резултат на компресивни скршеници на пршлени, губење на висина, 

невролошки преглед). 

Како златен стандард за мерење на коскена густина (g/cm2) се смета употребата на 

дензитометар - DEXA . 

                                       

                                                 Слика 13. Дензитометар 

Тој овозможува:  

- брзо и прецизно мерење за 5 минути,   

- мала радијација, 

- на повеќе места се мери густина на коска, главно место се прешлените на ‘рбетниот 

столб, колкот, подлактицата, 

За ‘рбетниот столб резултатите се даваат за секој прешлен, а дијагноза се поставува 

на два и повеќе прешлени. 

Резултатите се читаат со помош на два скора: 

Т скор - отстапување на добиени вредности од средна коскена густина на млада здрава 

индивидуа од ист пол,изразено во проценти и стандардна девијација: 

- нормален наод – вредност  од 1 СД 

- остеопенија- вредност помеѓу -1 до - 2,5 СД 
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- остеопороза - вредност над - 2,5 СД 

Z скор - отстапување на добиените вредности од очекуваните за полот и годините, што се 

изразува во проценти и стандардна девијација. 

Други лабораториски методи кои помагаат во поставување на дијагноза за болеста 

се: крвна слика, седиментација, калциум, фосфор, вкупни протеини, албумен, алкална 

фосфатаза, АСТ, АЛТ, креатинин, јонограм, калциум во урина. 

Биохемиски маркери на коскениот метаболизам – преку крвта се мерат ензимите на 

остеобласната и остеокласната активност. 

Ултразвучната дензитометрија на пета (calcaneus) се користи како ориентационен 

метод, но лошиот резултат треба да се провери со DEXA методот. 

Рендгенграфијата не се користи за поставување на дијагноза за остеопороза, но 

промените на коска може да се видат кога веќе има губење на коскена маса повеќе од 

30%.Рендгенграфијата има голема улога во идентификација на настанатите скршеници 

кои се случуват спонтано без клинички симптоми (најчесто на ‘рбетен столб). 

Диференцијална дијагноза на остеопороза: 

- Пролапс на интервертебрален диск 

- Претходна траума на ‘рбетот 

- Малигнитети или миелом 

- Остеомалација 

- Паџетова болест 

- Хиперпаратироидизам (примарен или секундарен) 

- Оsteogenesis imperfecta tarda (тип 1) 

Превенција и лекување на остеопороза 

1. Да се спречи губење на коскената маса за да се спречи настанување на прва скршеница. 

2. Да се избегне појава на нови други скршеници кај лица кои имале скршеница. 

3. Отстанување на ризик-факторите (престанување со пушење, намален внес на кофеин, 

намален внес на алкохол, практикување физичка активност, исхрана богата со протеини и 

витамини. 

4. Вежби и физичка активност 
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5. Начин на исхрана (внес на витамин Д 400-800 и.е. дневно, храна богата со калциум). 

Медикаментозна терапија 

Според дејството што го има врз коската, терапијата се дели на: 

1. Антиресорптивни (катаболички) - инхибитори на разградување на коска: 

- бисфосфонати 

- деривати на естроген-агонисти на естрогенски рецептори, 

- хормонска супституциона терапија (HST) 

2. Анаболички лекови - зголемена коскена ремоделација, се создава повеќе коска отколку 

што се ресорбира. 

3. Лекови со хетероген ефект (1 и 2 ефект). 

Бисфосфонати - алендронат, ибандронат, риседронат, золедронат се лекови на 

избор во третманот на остеопороза. Содржаат две фосфорни групи. 

 

 

Алендронатот ја инхибира остеокласт-посредуваната коскена реапсорпција и го 

намалува разложувањето на коскениот матрикс. Алендронатот се врзува за 

хидроксиапатитните кристали на коскените површини, особено оние кои се подложени на 

активна реапсорпција. Кога остеокластите ги реапсорбираат овие делови со алендронатот, 

тој го инхибира формирањето на назабената површина, атхеренцијата на остеокластите за 

коскената површина и создавањето на протони потребни за континуирана коскена 

ресорпција. Исто така, делува на намалување на развивањето на остеокласти од 

прогениторите и ја промовира нивната апоптоза (75,76). 

Алендронат од 10 мг се зема секој ден или еднаш неделно од 70 мг. 
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Сите бисфосфонати се земаат половина час пред појадок, на празан желудник, со 

чаша вода. По земање на бисфосфонатот, пациентите минимум пола час треба да се 

движат. Бисфосфонатите се земаат во времетраење до 5 години. 
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Работни хипотези 

1. Постоење на разлика помеѓу резултатите од анализите добиени кај пациенти кои биле 

под тераписки режим со алендронат наспроти групата пациенти која не била подложена 

на тој режим. 

2. Проценка на перипростетичната коскена загуба одредена со остеодензитометриски 

метод кој овозможува анализа на степенот на коскена редукција во различни временски 

стадиуми на коскено вградување. 

3. Радиографскиот и остеодензитрометрискиот метод во евалуацијата на 

перипростетичната постимплантациона остеолиза се надополнуваат во одредување на 

перипростетичната остеолиза на вградените безцементни ендопротези на колкот. 
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МОТИВИ за изработка на оваа научноистражувачка студија 

 

1. Зголемен број пациенти кои страдаат од заболувања и повреди на колкот кај кои е 

неопходно лекување со вградување на тотална безцементна протеза на колк. 

2. Асептичното разлабавување на компонентите на протезата чија инциденција се 

зголемува со текот на постоперативното време, изнудувајќи реоперација на протезата. 

3. Потреба од стандардизирана студија со вклучени две дијагностички методи кои ќе ја 

анализираат механичката стабилност на вградената ендопротеза. 

4. Неопходноста на воведување медикаментозен тераписки протокол кој овозможува 

редукција на перипростетичната остеолиза. 
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ЦЕЛИ за изработка на оваа научноистражувачката студија  

 

1.  Да се спореди вредноста на добиените резултати помеѓу групата испитаници која била 

под тераписки протокол со алендронат и групата испитаници која не била, користејќи ги 

посочените методи. 

2. Да се процени вредноста на двете дијагностички методи за евалуација на редукцијата на 

перипростетичната остеолиза во различни временски периоди по имплантацијата на 

безцементна тотална протеза на колк (ТПК). 

3. Да се одреди инциденцијата на компликации од перипростетичната остеолиза и 

секундарното разлабавување на феморалната компононента на имплантот. 

4. Да се изработи наш алгоритам за примена на бисфосфонатната терапија кај пациенти со 

вградена бесцементна тотална протеза на колк. 
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ 

Истражувањето беше спроведено како клиничка интервентна проспективна 

студија. Материјалот што беше земен за обработка за оваа докторска дисертација е само 

дел од една поголема студија, а има за цел да ги потврди хипотезите поставени однапред. 

Во анализата беа вклучени 50 пациенти на возраст од 45-65-годишна возраст 

оперативно лекувани со вградување на безцементна тотална протеза на колк (ТПК). 

Клиничкиот материјал  беше земен од Клиниката за ортопедски болести во Скопје.  

Критериуми за вклучување на пациентите во студијата беа: 

- пациенти на возраст од 45 до 65 години 

- пациенти кои сакаа да соработуваат 

- пациенти со уредни витални параметри 

- пациенти со уредна коагулација и хемостаза 

Критериуми за исклучување на пациентите од студијата беа: 

- пациенти со тумори 

- пациенти со инфекција 

- пациенти со остеопороза која се лекува 

- пациенти кои не сакаа да соработуваат 

- пациенти со нарушена коагулација и хемостаза. 

Беше направена компаративна анализа на резултатите добиени од нативните 

радиографии, и од наодите добиени со остеодензитометриското испитување (DХА). 

DЕХА методот е прифатен како најпрецизен начин на евалуација, дури и на 

најмали промени на коскената минерална густина на фемурот поврзани со 

артифицијалниот имплант. 

 

Клиничкиот материјал беше евалуиран според: 

1. Пол 

2. Возраст 

3. Етиопатогенеза 
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Компаративната анализа вклучи група на испитаници (25) кои беа третирани со 

алендронат од 10 мг на ден + калциум од 1000 мг и контролна група испитаници (25) кои 

не беа третирани со опишаниот протокол. Сите пациенти беа лекувани со вградување на 

безцементна тотална протеза на колк. 

МЕТОДИ 

Во оваа проспективна студија беа вклучени 50 пациенти оперативно лекувани со 

вградување на тотална безцементна протеза на колк. 

Медикаментозниот тераписки протокол во себе вклучи 10 мг алендронат и 1000 мг 

калциум дневно во траење од 18 месеци. 

КЛИНИЧКИ МЕТОД 

За анализа на клиничкиот статус на испитуваните пациенти беше употребен Harris 

Hip Score (слика 14). 
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Слика 14. Приказ на Harris Hip Score 

 

РАДИОГРАФСКИ МЕТОД 

Скелетната радиографија овозможува прикажување на морфологијата и 

внатрешната архитектура на коската како одраз на внатрешниот биолошки одговор на 
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коскеното ткиво на надворешните (механички и нутритивни) како и внатрешните 

(хормонални и генетски) фактори . 

Анализата на скелетната радиографија во себе вклучи: 

А. Форма на коската во регијата на колкот, определување на коскениот дензитет, 

поставеност на ацетабуларната и феморалната компонента на протезата, евалуација на 

мекоткивните сенки (6, 12 и 18 месеци по операција). 

Б. Систематско коскено анализирање, периостална површина, кортекс и ендостална 

површина (6, 12 и 18 месеци по операција). 

В. Споредбен преглед со предоперативните радиографии или со контралатералната страна 

на скелетот (има ли остеолиза во феморален стем >2 мм, <2 мм или нема). 

 

ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИСКИ МЕТОД 

Како втор метод во планираната компаративна анализа се користеше двојно-

енергетската рендгензрачна апсорпциометрија (DEXA). Фундаменталниот принцип на 

DEXA е мерењето на трансмисијата на X-зраците со висока и ниска енергија низ телото. 

Математичкиот модел за пресметување на вредностите за коскениот дензитет може да се 

објасни со експоненцијална равенка која го претставува телото во вид на 

двокомпартмален модел составен од коскен минерал и меко ткиво. Коскениот минерал е 

физички густа материја претежно со молекули на калциум и фосфор, кои се со релативно 

висока атомска тежина. Мекото ткиво, пак, е мешавина од мускул, масно ткиво, кожа и 

вода. Тоа е со значајно помала специфична густина и помал ефективен атомски број, со 

оглед на фактот што неговите главни конституенти се водород, јаглерод и кислород. Во 

контакт со истата фотонска енергија, мекото ткиво и коската ќе дадат различни 

коефициенти на атенуација, така што експоненцијалната равенка е следната: 

I = I0exp–(BMB + SMS) 

каде што B = bone (коска), а S = soft tissue (меко ткиво). 

За различните рендгензрачни енергии коефициентите за атенуација се различни, 

што води кон две равенки, едната за фотони со ниска енергија, а другата за фотони со 

висока енергија: 
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IL = IL0exp(–BLMB – SLMS) 

IH = IH0exp(–BHMB – SHMS) 

каде што L= нискоенергетски фотони, а H = високоенергетски фотони. 

Овие равенки се однесуваат на MB т.е. на густината на одредена коскена површина 

MB = Ln (IL0 / IL) – k Ln (IH0 / IH) 

LB – kHB 

каде k = LS / HS. 

 

Детерминирањето на коефициентот k ја решава и равенката за пресметување на 

коскениот дензитет на одредена коскена ареа, MB. Коскениот дензитет е детерминиан за 

секоја точка, или секој пиксел на скенирана коскена ареа. Со движењето на изворот и 

детекторот линеарно низ скенираната површина, коскениот профил се генерира пиксел по 

пиксел. Сликата со коскениот дензитет потоа се создава од многу такви линеарни 

поминувања. Софтверот на апаратот во себе содржи алгоритам за детекција на рабовите 

т.е. идентификација на добиените пиксели, кои ги означуваат почетниот и крајниот раб на 

скенираната коскена ареа. Коскениот дензитет потоа се пресметува како просечен MB низ 

скенираниот коскен профил. Од формираната пиксел по пиксел слика на дензитетот, 

софтверот го сумира бројот на пиксели во коската за пресметување на коскената ареа (BA) 

Користејќи ја вредноста за просечниот коскен минерален дензитет (BMD) и скенираната 

коскена ареа (BA) можно е да се пресмета актуелниот коскен минерален состав (BMC) во 

добиената слика (31). За прецизна визуелизација и детерминирање на параметрите кои се 

евалуираа во студијата, требаше да се обрне внимание на следните стандарди при 

остеодензитометриското иследување: 

 Правилно позиционирање на испитуваниот пациент 

 Хоризонтална позиција на испитуваниот коскен сегмент 

 Одржување на позицијата на екстремитетот со помош на медијални и латерални 

поддржувачи 
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 Правилно поставување на коскената регија од интерес 

 Визуелниот остеодензитометриски приказ на треба да е јасен и да ги содржи во 

себе коскените структури и артифицијалниот имплант во целост (30). 
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РЕЗУЛТАТИ 

Во овој дел од докторската дисертација прикажани се резултатите добиени со 

обработка и анализа на 50 испитаници, пациенти од Клиниката за ортопедски болести во 

Скопје, сите оперативно лекувани со вградување на безцементна тотална протеза на колк. 

Испитаниците беа поделени во 2 групи: група од 25 пациенти третирани со 10 мг 

алендронат и 1000 мг калциум и ја сочинуваа испитуваната група (ИГ), и 25 пациенти кои 

ја сочинуваа контролната група (КГ), и не беа третирани според овој медикаментозен 

протокол.  

 

 

Слика 14. Број на испитаници и поделба по групи 

Пациентите од испитуваната група, третирани медикаментозно, и пациентите од  

контролната група без медикаментозен тераписки протокол беа хомогени во однос на 

половата структура (p=0,76). Пациентите од женски пол беа застапени во поголем број и 

во двете групи  - 68% (17) и 72% (18), консеквентно.  

 

 

 

 

 

ИГ 

(со медикаментозна терапија) 

N=25 

 

КГ 

(без медикаментозна терапија) 

N=25 

вкупно испитаници 

N=50 
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Табела 1.  

пол групи p-level 

n ИГ 

n (%) 

КГ 

n (%) 

жени 35 17 (68) 18 (72) χ2=0,095 

p=0,76 ns мажи 15 8(32) 7 (28) 

χ2 (Pearson Chi-square) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

 

Графикон 1. Поделба на испитаниците според пол 

Не беше најдена статистичка сигнификантна разлика и во однос на возраста на 

пациентите од двете групи (p=0,09). Испитаниците од ИГ беа несигнификантно помлади 

од оние од КГ (52,3 ± 9,7 vs 56,8 ± 8,6). 
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Табела 2. 

групи Descriptive Statistics (возраст) p-level 

mean ± SD min - max 

ИГ 52,3 ± 9,7 36 – 65  t=1,7 p=0,09 ns 

КГ 56,8 ± 8,6 37 – 65  

t (Student t-test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

 

Графикон 2.  Поделба на испитаниците според возраст 

Во табелите во продолжение се   прикажани просечните и средни вредности на 

BMC параметарот кај испитаниците од двете групи, измерени во седумте Груенови зони 

на феморалниот стем, во три временски точки (6, 12 и 18 месеци по имплантација на 

тотална протеза на колк). 

Согласно резултатите прикажани во табелата  3   , шест месеци по вградување на 

тотална протеза на колк, пациентите кои примаа бисфосфонатна терапија со алендронат и 

пациентите без медикаментозна терапија имаа сиигнификантно различен коскен 

минерален состав во 4-та Груенова зона (p=0.034). BMC параметарот имаше значајно 

52,3

56,8

50

51

52

53

54

55

56

57

ИГ КГ

mean (возраст)
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помала средна вредност во оваа зона во групата пациенти со медикаментозна терапија 

(median 1,87 vs 3,58). 

И во останатите зони, со исклучок на зона 2, во оваа временска контролна точка 

беа измерени пониски вредности за BMC параметарот кај пациентите од ИГ споредено со 

пациентите од КГ, но разликите не беа доволни за да се потврдат и статистички како 

сигнификантни. 

Табела 3. 

BMC  6 месеци 

зона ГРУПА mean ± SD median (IQR) p-level 

Z1 ИГ 4,19 ± 3,7 2,85(1,23 – 7,11) Z=0,43  p=0,67 ns 

 KГ 4,51 ± 3,6 3,25 (2,02 – 7,13)  

Z2 ИГ 3,51 ± 2,8 2,35 (1,12 – 5,31) Z=-0,66  p=0,51 ns 

 KГ 3,09 ± 2,7 1,85 (1,02 – 5,14)  

Z3 ИГ 3,05 ± 1,9 2,75 (1,63 – 3,42) Z=1,19  p=0,23 ns 

 KГ 3,94 ± 2,3 3,65 (1,73 – 5,56)  

Z4 ИГ 2,45 ± 1,5 1,87 (1,23 – 3,54) Z=2,11  p=0,034 sig 

 KГ 3,36 ± 1,7 3,58 (1,98 – 4,72)  

Z5 ИГ 2,67 ± 1,4 2,63 (1,45 – 3,36) Z=1,9  p=0,057 ns 

 KГ 3,67 ± 1,9 3,06 (2,31 – 4,6)  

Z6 ИГ 3,72 ± 3,2 2,36 (1,35 – 3,97) Z=0,85  p=0,39 ns 

 KГ 4,41 ± 3,3 3,12 (1,98 – 6,32)  

Z7 ИГ 3,41 ± 3,1 1,95 (1,23 – 6,02) Z=0,56  p=0,57 ns 

 KГ 3,83 ± 2,9 2,76 (1,03 – 6,37)  

p (Mann-Whitney U Test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 
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КГ (без медикаментозна терапија) 

Variable: BMC Z4 / 6 месеци постоперативно

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

KG IG

0
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3

4

5
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7
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Графикон 3. Шест месеци постоперативно 

На една година од оперативната интервенција, коскениот минерален состав беше 

сигнификантно различен помеѓу двете групи во зона 2 (p=0,008), и оваа сигнификантност 

се должи на значајно поголемата вредност на BMC кај пациентите на алендронатна 

терапија (median 2,92 vs 1,53).  

BMC презентираше незначајно повисоки вредности кај пациентите на 

алендронатна терапија споредено со пациентите без ваков вид терапија и во останатите 6 

Груенови зони на феморалниот стем.  

Табела 4. 

BMC  12 месеци 

зона ГРУПА mean ± SD median (IQR) p-level 

Z1 ИГ 4,75 ± 3,7 3,64 (1,98 – 7,47) Z=0,95  p=0,34 ns 

 КГ 3,54 ± 2,4 2,63 (2,0 – 5,45)  

Z2 ИГ 4,08 ± 2,7 2,92 (1,83 – 5,83) Z=2,67  p=0,008 sig 

 КГ 2,33 ± 2,2 1,53 (0,95 – 3,12)  

Z3 ИГ 3,58 ± 1,8 3,21 (2,35 – 3,98) Z=1,03  p=0,3 ns 

 КГ 3,21 ± 2,3 2,45 (1,25 – 4,11)  
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Z4 ИГ 3,07 ± 1,5 2,65 (1,98 – 4,11) Z=1,31  p=0,19 ns 

 КГ 2,57 ± 1,6 2,25 (1,32 – 3,03)  

Z5 ИГ 3,29 ± 1,4 3,11 (1,98 – 3,93) Z=1,31  p=0,19 ns 

 КГ 2,73 ± 1,4 2,34 (1,63 – 3,85)  

Z6 ИГ 4,32 ± 3,1 3,12 (2,12 – 5,12) Z=1,37  p=0,17 ns 

 КГ 3,53 ± 2,7 2,75 (1,9 – 5,11)  

Z7 ИГ 4,14 ± 2,9 2,94 (1,87 – 6,3) Z=1,44  p=0,15 ns 

 КГ 3,04 ± 2,3 2,11 (0,92 – 5,37)  

p (Mann-Whitney U Test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

Variable: BMC Z2 / 12 месеци постоперативно

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

KG IG
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Графикон 4. Дванаесет месеци постоперативно 

 

На крајот на следењето на пациентите, по 18 месеци постоперативно, во сите 

Груенови зони беше регистриран сигнификантно различен коскен минерален состав 

помеѓу пациентите од испитуваната и контролната група. Резултатите покажуваат дека 

алендронатната терапија по 12 месеци од вградување на тотална безцементна протеза на 

колк имаше значајно влијание на BMC во сите Груенови зони. 
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Значајно поголем BMC беше измерен во групата која примаше алендронатна 

терапија споредено со групата без медикаментозен третман во 1-вата Груенова зона 

(median 3.67 vs 2.23, p=0.014); во 2-та Груенова зона (median 3.12 vs 0.98, p=0.000002); во 

3-та Груенова зона (median 3.32 vs 1.98, p=0.00014); во 4-тата Груенова зона (median 3.33 

vs 1.05, p=0.000004); во 5-тата Груенова зона (median 3.67 vs 1.67, p=0.000004); во 6-тата 

Груенова зона (median 3.97 vs 1.76, p=0.0003), и во 7-мата Груенова зона (median 3.33 vs 

1.02, p=0.00005). 

Табела 5. 

BMC  18 месеци 

зона ГРУПА mean ± SD median (IQR) p-level 

Z1 ИГ 5,18 ± 3,8 3,67 (2,34 – 8,13) Z=2,4  p=0,014 sig 

 КГ 2,65 ± 1,7 2,23 (1,12 – 4,12)  

Z2 ИГ 4,63 ± 2,9 3,12 (2,7 – 6,31) Z=4,8  p=0,000002 sig 

 КГ 1,57 ± 1,4 0,98 (0,81 – 2,12)  

Z3 ИГ 4,08 ± 1,9 3,32 (3,11 – 4,73) Z=3,8  p=0,00014 sig 

 КГ 2,31 ± 1,8 1,98 (1,0 – 2,95)  

Z4 ИГ 3,77 ± 1,6 3,33 (2,63 – 4,82) Z=4,6  p=0,000004 sig 

 КГ 1,71 ± 1,3 1,05 (0,93 – 2,18)  

Z5 ИГ 3,91 ± 1,5 3,67 (2,73 – 4,63) Z=4,6  p=0,000004 sig 

 КГ 1,94 ± 1,2 1,67 (1,02 – 2,23)  

Z6 ИГ 5,01 ± 3,1 3,97 (2,94 – 5,72) Z=3,6  p=0,0003 sig 

 КГ 2,48 ± 1,99 1,76 (1,12 – 3,87)  

Z7 ИГ 5,04 ± 3,1 3,33 (2,81 – 6,45) Z=4,1  p=0,00005 sig 

 КГ 1,92 ± 1,6 1,02 (0,7 – 3,12)  

p (Mann-Whitney U Test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 
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КГ (без медикаментозна терапија) 

Variable: BMC Z1 / 18 месеци постоперативно

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 
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Графикон 5а. Осумнаесет месеци постоперативно 

Variable: BMC Z2 / 18 месеци постоперативно

 Median 
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Графикон 5б. 

 

Variable: BMC Z3 / 18 месеци постоперативно

 Median 
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Графикон 5в. 

Variable: BMC Z4 / 18 месеци постоперативно 

 Median 
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 Min-Max 

KG IG

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Графикон 5г. 

Variable: BMC Z5 / 18 месеци постоперативно

 Median 
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Графикон 5д. 

Variable: BMC Z6 / 18 месеци постоперативно

 Median 
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Графикон 5ѓ. 
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Variable: BMC Z7 / 18 месеци постоперативно

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 
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Графикон 5е 

 

Шест месеци по оперативната интервенција не беше најдена сигнификантна 

разлика во коскениот минерален дензитет (BMD параметарот) помеѓу пациентите кои беа 

ставени на терапија со алендронат и пациентите без медикаментозен третман. 

Несигнификантни беа разликите помеѓу двете групи во сите седум Груенови зони на 

феморалниот стем. 

Табела 6. 

BMD  6 месеци 

Z ГРУПА mean ± SD median (IQR) p-level 

Z1 ИГ 0,97 ± 0,3 0,97 (0,76 – 0,99) Z=0,02  p=0,98 ns 

 КГ 1,11 ± 0,7 0,89 (0,64 – 1,45)  

Z2 ИГ 1,27 ± 0,6 1,12 (0,91 – 1,35) Z=0,04  p=0,97 ns 

 КГ 1,39 ± 0,7 1,23 (0,87 – 1,87)  

Z3 ИГ 1,49 ± 0,6 1,24 (1,12 – 1,63) Z=0,05  p=0,96 ns 

 КГ 1,56 ± 0,7 1,45 (1,02 – 1,98)  

Z4 ИГ 1,41 ± 0,8 1,21 (0,98 – 1,32) Z=1,29  p=0,19 ns 
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 КГ 1,54 ± 0,7 1,28 (1,09 – 2,12)  

Z5 ИГ 1,65 ± 0,8 1,42 (1,11 – 1,82) Z=0,44  p=0,65 ns 

 КГ 1,55 ± 0,7 1,23 (1,06 – 1,87)  

Z6 ИГ 1,93 ± 0,97 1,67 (1,24 – 2,09) Z=0,93  p=0,35 ns 

 КГ 1,83 ± 1,1 1,43 (0,98 – 2,31)  

Z7 ИГ 2,01 ± 1,7 1,67 (1,25 – 1,83) Z=0,93  p=0,35 ns 

 КГ 1,61 ± 0,8 1,4 (1,03 – 1,9)  

p (Mann-Whitney U Test 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

На контролниот преглед по една година од оперативната интервенција, кај 

пациентите на алендронатна терапија беа измерени сигнификантно повисоки вредности за 

BMD параметарот во сите седум Груенови зони (p=0,0001, p=0,0002, p=0,000004, 

p=0,000003, p=0,000002, p=0,000007, и p<0,0001, консеквентно).   

Средната вредност на коскениот минерален дензитет во испитуваната и 

контролната група во 1-вата Груенова зона изнесуваше 1,43 и 0,68, консеквентно; во 2-

рата Груенова зона изнесуваше 1,63 и 1,01, консеквентно; во 3-тата Груенова зона 

изнесуваше 1,88 и 1,12, консеквентно; во 4-тата Груенова зона изнесуваше 1,98 и 1,13, 

консеквентно; во 5-тата Груенова зона изнесуваше 2,12 и 1,12, консеквентно; во 6-тата 

Груенова зона изнесуваше 2,32 и 1,12, консеквентно; и, во 7-та Груенова зона беа 

измерени средни вредности за BMD од 2,1 во ИГ и 1,12 во КГ. 
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Табела 7. 

BMD  12 месеци 

Z ГРУПА mean ± SD median (IQR) p-level 

Z1 ИГ 1,71 ± 0,7 1,43 (1,13 – 1,98) Z=3,87  p=0,0001 sig 

 КГ 0,93 ± 0,6 0,68 (0,51 – 1,23)  

Z2 ИГ 2,02 ± 0,9 1,63 (1,35 – 2,34) Z=3,74  p=0,0002 sig 

 КГ 1,15 ± 0,5 1,01 (0,73 – 1,53)  

Z3 ИГ 2,38 ± 1,5 1,88 (1,56 – 2,32) Z=4,59  p=0,000004 sig 

 КГ 1,24 ± 0,4 1,12 (0,97 – 1,37)  

Z4 ИГ 2,26 ± 1,1 1,98 (1,63 – 2,43) Z=4,65  p=0,000003 sig 

 КГ 1,18 ± 0,4 1,13 (0,94 – 1,23)  

Z5 ИГ 2,48 ± 1,2 2,12 (1,71 – 2,72) Z=4,76  p=0,000002 sig 

 КГ 1,22 ± 0,5 1,12 (0,89 – 1,28)  

Z6 ИГ 2,63 ± 1,2 2,32 (1,87 – 3,13) Z=4,5  p=0,000007 sig 

 КГ 1,32 ± 0,6 1,12 (0,83 – 1,87)  

Z7 ИГ 2,43 ± 1,02 2,10 (1,64 – 2,84) Z=5,05  p=0,000000 sig 

 КГ 1,18 ± 0,5 1,12 (0,89 – 1,32)  

p (Mann-Whitney U Test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 
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Variable: BMD Z1 / 12 месеци постоперативно

 Median 
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Графикон 6. 

Variable: BMD  Z2 / 12 ммесеци постоперативно

 Median 
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Графикон 6а. 

 

Variable: BMD Z3 / 12 месеци постоперативно

 Median 
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Графикон 6б. 
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Variable: BMD Z4 / 12 месеци постоперативно

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 
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Графикон 6в. 

 

Variable: BMD Z5 / 12 месеци постоперативно

 Median 
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Графикон 6г. 

 

Variable: BMD Z6 / 12 месеци постоперативно

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

KG IG

0

1

2

3

4

5

6

7

 



51 

 

Графикон 6г. 

 

 

Variable: BMD Z7 / 12 месеци постоперативно

 Median 
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Графикон 6ѓ. 

 

Двете групи пациенти имаа сигнификантно различен коскен минерален депозит и 

на последниот контролен преглед по 18 месеци постоперативно, во сите седум Груенови 

зони (p<0,0001). Kај пациентите на алендронатна терапија беа измерени сигнификантно 

повисоки вредности за BMD параметарот во сите седум Груенови зони.   

Средната вредност на BMD во испитуваната и контролна група изнесуваше во 1-

вата Груенова зона 2,43 vs 0,53; во 2-рата Груенова зона изнесуваше 2,64 vs 0,71; во 3-тата 

Груенова зона 3,11 vs 0,8; во 4-тата Груенова зона 3,12  vs 0,86; во 5-тата Груенова зона 

3,23 vs 0,76; во 6-тата Груенова зона 3,01 vs 0,89; и во 7-та Груенова зона изнесуваше 3,11 

vs 0,74. 
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Табела 8. 

BMD  18 месеци 

Z ГРУПА mean ± SD median (IQR) p-level 

Z1 ИГ 2,59 ± 0,99 2,34 (2,13 – 2,93) Z=5,8  p=0,0000 sig 

 КГ 0,71 ± 0,4 0,53 (0,41 – 1,01)  

Z2 ИГ 3,32 ± 1,8 2,64 (2,11 – 3,67) Z=6,1  p=0,0000 sig 

 КГ 0,75 ± 0,3 0,71 (0,46 – 0,98)  

Z3 ИГ 3,42 ± 1,7 3,11 (2,35 – 3,53) Z=5,9  p=0,0000 sig 

 КГ 0,88 ± 0,5 0,8 (0,63 – 0,98)  

Z4 ИГ 3,31 ± 1,3 3,12 (2,35 – 3,9) Z=5,9  p=0,0000 sig 

 КГ 0,82 ± 0,4 0,86 (0,63 – 1,01)  

Z5 ИГ 3,61 ± 1,6 3,23 (2,54 – 4,01) Z=6,0  p=0,0000 sig 

 КГ 0,81 ± 0,4 0,76 (0,52 – 1,01)  

Z6 ИГ 3,78 ± 2,2 3,01 (2,76 – 4,31) Z=5,9  p=0,0000 sig 

 КГ 0,85 ± 0,3 0,89 (0,63 – 1,02)  

Z7 ИГ 3,53 ± 1,5 3,11 (2,63 – 3,64) Z=6,1  p=0,0000 sig 

 КГ 0,73 ± 0,3 0,74 (0,54 – 0,97)  

p (Mann-Whitney U Test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 
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Variable: BMD Z1 / 18 месеци постоперативно

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

KG IG

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Графикон 7. 

Variable: BMD  Z2 / 18 месеци постоперативно

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

KG IG
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Графикон 7а. 
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Variable: BMD Z3 / 18 месеци постоперативно

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

KG IG
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Графикон 7б. 

Variable: BMD Z4 / 18 месеци постоперативно 

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

KG IG
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Графикон 7в. 

Variable: BMD Z5 / 18 есеци постоперативно

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 
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Графикон 7г. 
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Variable: BMD Z6 / 18 месеци постоперативно

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

KG IG
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Графикон 7д. 

 

Variable: BMD Z7 / 18 месеци постоперативно 

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

KG IG
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Графикон 7ѓ. 

Во целиот анализиран период пациентите на алендронатна терапија имаа повисок 

Harris Hip Score од пациентите без медикаментозен третман. Разликата помеѓу двете групи 

беше статистички сигнификантна за p<0,0001 по 6 и 12 месеци постоперативно, а за 

p=0,0024 по 18 месеци постоперативно.  

Harris Hip скорот имаше средна вредност од 60 и 48, консеквентно во испитуваната 

и контролна група шестиот месец по интервенцијата; 84 и 65, консеквентно една година 

по интервенцијата; 89 и 86, консеквентно по 18 месеци од вградувањето на безцементна 

протеза на колк.  
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Табела 9. 

ГРУПИ Descriptive Statistics  

(Harris Hip Score 6 м.по операција) 

p-level 

mean ± SD median (IQR) 

ИГ 61,88 ± 7,3 60 (55 – 67) Z=5,74 

КГ 48,12 ± 3,4 48 (46 – 50) p=0,00000 sig 

p (Mann-Whitney U Test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

Табела 10. 

ГРУПИ Descriptive Statistics  

(Harris Hip Score 12 м. по операција) 

p-level 

mean ± SD median (IQR) 

ИГ 84,08 ± 5,3 84 (81 – 88) Z=5,94 

КГ 63,52 ± 4,9 65 (60 – 67) p=0,00000 sig 

p (Mann-Whitney U Test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

Табела 11. 

ГРУПИ Descriptive Statistics  

(Harris Hip Score 18 м. по операција) 

p-level 

mean ± SD median (IQR) 
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ИГ 89,60 ± 3,1 89 (87 – 92) Z=3,03 

КГ 85,80 ± 5,7 86 (85 – 88) p=0,0024 sig 

p (Mann-Whitney U Test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

Variable: Harris Hip Score  / 6 месеци постоперативно 

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

KG IG

40
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Графикон 8. 

Variable: Harris Hip Score  / 12 месеци постоперативно

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

KG IG
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Графикон 8а. 
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Variable: Harris Hip Score / 18 месеци постоперативно

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

KG IG

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

 

Графикон 8б. 

Во целиот анализиран период пациентите на алендронатна терапија имаа  повисок 

Harris Hip Score од пациентите без медикаментозен третман. Разликата помеѓу двете групи 

беше статистички сигнификантна за p<0,0001 по 6 и 12 месеци постоперативно, а за 

p=0,0024 по 18 месеци постоперативно.  

Harris Hip скорот имаше средна вредност од 60 и 48, консеквентно во испитуваната 

и контролната група шестиот месец по интервенцијата; 84 и 65, консеквентно една година 

по интервенцијата; 89 и 86, консеквентно по 18 месеци од вградувањето на безцементна 

протеза на колк.  

Табела 12. 

радиолусцентна зона  

> 2 мм на феморален 

стем 12 и 18 мм по 

операција 

групи p-level 

N ИГ 

n (%) 

КГ 

n (%) 

има 2 0 2 (8) Fisher  

p=0,49 ns нема 48 25 (100) 23 (92) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 
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Графикон 9. Радиолусцентна зона на феморален стем 

Во целиот период на следење добивме исти резултати во однос на наодот и  

поставеноста на феморалниот стем варус-валгус, односно кај 12% (3) од пациентите  

медикаментозно третирани имаше наод на феморален стем варус-валгус централно 

поставен, додека 20% (5) од пациентите без медикаментозен третман имаа наод на 

феморален стем-валгус (кај 3 пациенти централно поставен, кај 2 пациенти имаше наод на 

варус).  

Не беше најдена статистичка сигнификантна разлика помеѓу пациенттие од двете 

групи во однос на поставеноста на варус-валгус (p=0,59). 

Табела 13.    

поставеност на феморален 

стем варус-валгус 

6,12,18м по операција 

групи p-level 

N ИГ 

n (%) 

КГ 

n (%) 

централно поставен 6 3 (12) 3 (12) p=0,59 ns 

варус 2 0 2 (8) 

нема 42 22 (88) 20 (80)  

p (exact test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

100

8

92

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ИГ КГ

нема

има

радиолусцентна зона на феморален стем 
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КГ (без медикаментозна терапија) 

 

 

Графикон 10. Феморален стем варус-валгус 

Должината на оперативната интервенција беше иста во двете групи и не зависеше 

сигнификантно од типот на третман – медикаментозен или не. Просечното времетраење 

на вградување на тотална протеза на колк со или без вбризгување на алендронат и 

калциум изнесуваше 83,80 ± 5,5 минути.  

 

Табела 14. 

ГРУПИ Descriptive Statistics  

(Времетраење на операцијата мин.) 

p-level 

mean ± SD median (IQR) 

ИГ 83,80 ± 5,5 85 (80 – 87) Z=0,0 

КГ 83,80 ± 5,5 85 (80 – 87) p=1,0 ns 

Z (Mann-Whitney U Test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

12

88

20

80

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ИГ КГ

нема

има

феморален стем варус-валгус
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Резвизија на протезата беше индицирана кај 2 пациенти од КГ, односно пациенти 

кои не беа ставени на медикаментозен тераписки протокол. 

Табела 15. 

Ревизија на 

 протеза 

групи p-level 

N ИГ 

n (%) 

КГ 

n (%) 

да 2 0 2 (8) Fisher  

p=0,49 ns не 48 25 (100) 23 (92) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

Од постоперативни компликации, регистриравме само тромбоза кај 2 пациенти, по 

еден во двете групи. 

Табела 16. 

компликации групи 

N ИГ 

n (%) 

КГ 

n (%) 

тромбоза 2 1 (4) 1 (4) 

нема 48 24 (96) 24 (96) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

Во анализираниот период, во двете групи испитаници беа регистрирани 

сигнификантно различни вредности на BMC во сите седум Груенови зони. 

Во групата пациенти ставени на медикаментозна терапија со алендронат беше 

регистрирано сигнификантно зголемување на BMC параметарот во првата Груенова зона, 
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во периодот 6 vs 12 vs 18 месеци по интервенцијата (p<0,0001).  Просечната вредност на 

BMC од 4,19 ± 3,7 шестиот месец се зголеми на 5,18 ± 3,8 по 18 месеци постоперативно. 

Во оваа зона, во контролната група пациенти BMC сигнификантно се намалуваше 

во анализираните временски точки, 6, 12 и 18 месеци постоперативно (p<0,0001).  

Просечната вредност на овој параметар во овие контролни точки беше 4,51 ± 3,6; 3,54 ± 

2,4; 2,65 ± 1,7, консеквентно. 

Табела 17. 

Descriptive Statistics (BMC Z1) 

време mean ± SD 

ИГ КГ 

6 мес. 4,19 ± 3,7 4,51 ± 3,6 

12 мес. 4,75 ± 3,7 3,54 ± 2,4 

18 мес. 5,18 ± 3,8 2,65 ± 1,7 

тестирани 

разлики 

  

6 vs 12 vs 18 

месеци 

Friedman ANOVA = 

47,53   p=0,00000 sig 

Friedman ANOVA = 44,5 

p=0,00000 sig 

6 мес vs 12 мес Z=3,9   p=0,00009 sig Z=3,7   p=0,000204 sig 

6 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,3   p=0,000018 sig 

12 мес vs 18 мес Z=4,3   p=0,000018 sig Z=4,4   p=0,000012 sig 

Z (Wilcoxon –Matched pairs test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 
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Графикон 11. 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

Беше регистрирано статистичко сигнификантно зголемување на BMC во период од 

18 месеци по интервeнцијата кај пациентите на алендронатна терапија  во 2-рата Груенова 

зона (3,51 ± 2,8 vs 4,08 ± 2,7 vs 4,63 ± 2,9; p<0,0001). 

Во оваа зона, BMC сигнификантно се намалуваше кај пациентите без 

медикаментозна терапија (3,09 ± 2,7 vs 2,33 ± 2,2 vs 1,57 ± 1,4; p<0,0001).  

Табела 18. 

Descriptive Statistics (BMC Z2) 

време mean ± SD 

ИГ КГ 

6 мес. 3,51 ± 2,8 3,09 ± 2,7 

12 мес. 4,08 ± 2,7 2,33 ± 2,2 

18 мес. 4,63 ± 2,9 1,57 ± 1,4 

тестирани 

разлики 

  

mean (BMC Z1)

0

1

2

3

4

5

6

6 мес 12 мес 18 мес

KГ ИГ
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6 vs 12 vs 18 

месеци 

Friedman ANOVA = 

45,33   p=0,000000 sig 

Friedman ANOVA = 36,6    

p=0,00000 sig 

6 мес vs 12 мес Z=3,8   p=0,00013 sig Z=3,6   p=0,00028 sig 

6 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,3   p=0,00002 sig 

12 мес vs 18 мес Z=4,3   p=0,000018 sig Z=4,3   p=0,000015 sig 

Z (Wilcoxon –Matched pairs test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

Графикон 12. 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

Шестиот месец по интервенцијата, пациентите од ИГ во 3-тата Груенова зона имаа 

просечен BMC од 3,05 ± 1,9, а пациентите од КГ од 3,94 ± 2,3. По 18 месеци од 

интервенцијата, пациентите од ИГ  имаа просечен BMC од 4,08 ± 1,9, а пациентите од КГ 

од 2,31 ± 1,8. 

За p<0,0001 се потврди статистичко сигнификантно зголемување на BMC 

параметарот во ИГ во периодот на следење, а сигнификантно намалување во КГ. 
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65 

 

Табела 19 

Descriptive Statistics (BMC Z3) 

време mean ± SD 

ИГ КГ 

6 мес. 3,05 ± 1,9 3,94 ± 2,3 

12 мес. 3,58 ± 1,8 3,21 ± 2,3 

18 мес. 4,08 ± 1,9 2,31 ± 1,8 

тестирани 

разлики 

  

6 vs 12 vs 18 

месеци 

Friedman ANOVA = 

46,08    p=0,00000 sig 

Friedman ANOVA = 48,1    

p=0,00000 sig 

6 мес vs 12 мес Z=3,9   p=0,0001 sig Z=3,9   p=0,000086 sig 

6 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,4   p=0,000012 sig 

12 мес vs 18 мес Z=4,3   p=0,000016 sig Z=4,4   p=0,000012 sig 

Z (Wilcoxon –Matched pairs test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 
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Графикон 13. 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

Статистичко сигнификантно беше зголемувањето на BMC параметарот во ИГ, а 

сигнификантно беше намалувањето во КГ по 6, 12 и 18 месеци постоперативно во 4-тата 

Груенова зона (p<0,0001). Просечните вредности на BMC кај пациентите на алендронатна 

терапија во оваа зона беа 2,45 ± 1,5 по 6 месеци, 3,77 ± 1,6 по 18 месеци од операцијата, 

додека кај пациентите без алендронат изнесуваа 3,36 ± 1,7 по 6 месеци, а 1,71 ± 1,3 по 18 

месеци од операцијата. 

Табела 20. 

Descriptive Statistics (BMC Z4) 

време mean ± SD 

ИГ КГ 

6 мес. 2,45 ± 1,5 3,36 ± 1,7 

12 мес. 3,07 ± 1,5 2,57 ± 1,6 

18 мес. 3,77 ± 1,6 1,71 ± 1,3 

mean (BMC Z3)
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тестирани 

разлики 

  

6 vs 12 vs 18 

месеци 

Friedman ANOVA = 

47,66   p=0,00000 sig 

Friedman ANOVA = 48,1   

p=0,00000 sig 

6 мес vs 12 мес Z=4,2   p=0,000024 sig Z=3,9   p=0,000086 sig 

6 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,4    p=0,000012 sig 

12 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,4    p=0,000012 sig 

Z (Wilcoxon –Matched pairs test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

 

 

Графикон 14. 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

Во групата пациенти кои примаа алендронатна терапија беше регистрирано 

сигнификантно зголемување на BMC параметарот во петтата Груенова зона, во периодот 6 

vs 12 vs 18 месеци по интервенцијата (p<0,0001). Просечната вредност на BMC од 2,67 ± 

1,4 шестиот месец се зголеми на 3,90 ± 1,5 по 18 месеци постоперативно. 
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Во оваа зона, во групата пациенти без алендронатна терапија BMC сигнификантно 

се намалуваше во анализираните временски точки, 6, 12 и 18 месеци постоперативно 

(p<0,0001).  Просечната вредност на овој параметар од 3,67 ± 1,9 шестиот месец се намали 

на 1,94 ± 1,2 по 18 месеци постоперативно. 

Табела 21. 

Descriptive Statistics (BMC Z5) 

време mean ± SD 

ИГ КГ 

6 мес. 2,67 ± 1,4 3,67 ± 1,9 

12 мес. 3,29 ± 1,4 2,73 ± 1,4 

18 мес. 3,90 ± 1,5 1,94 ± 1,2 

тестирани 

разлики 

  

6 vs 12 vs 18 

месеци 

Friedman ANOVA = 

34,81   p=0,00000 sig 

Friedman ANOVA = 49,5    

p=0,00000 sig 

6 мес vs 12 мес Z=3,9   p=0,000115 sig Z=4,3   p=0,000018 sig 

6 мес vs 18 мес Z=4,2   p=0,000023 sig Z=4,4   p=0,000012 sig 

12 мес vs 18 мес Z=3,9   p=0,000113 sig Z=4,4   p=0,000012 sig 

Z (Wilcoxon –Matched pairs test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 
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Графикон 15. 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

Беше регистрирано статистичко сигнификантно зголемување на BMC во период од 

18 месеци по интервeнцијата кај пациентите на алендронатна терапија  во 6-тата Груенова 

зона (3,72 ± 3,2 vs 4,32 ± 3,1 vs 5,01 ± 3,1; p<0,0001). 

Во оваа зона, BMC сигнификантно се намалуваше кај пациентите без 

медикаментозна терапија (4,41 ± 3,3 vs 3,53 ± 2,7 vs 2,48 ± 1,9; p<0,0001).  

 

Табела 22. 

Descriptive Statistics (BMC Z6) 

време mean ± SD 

ИГ КГ 

6 мес. 3,72 ± 3,2 4,41 ± 3,3 

12 мес. 4,32 ± 3,1 3,53 ± 2,7 

18 мес. 5,01 ± 3,1 2,48 ± 1,9 

mean (BMC Z5)
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тестирани 

разлики 

  

6 vs 12 vs 18 

месеци 

Friedman ANOVA = 

38,96   p=0,00000 sig 

Friedman ANOVA = 49,5   

p=0,00000 sig 

6 мес vs 12 мес Z=3,4   p=0,000602 sig Z=4,28    p=0,000018 sig 

6 мес vs 18 мес Z=4,3   p=0,00002 sig Z=4,37    p=0,000012 sig 

12 мес vs 18 мес Z=4,3   p=0,000012 sig Z=4,37    p=0,000012 sig 

Z (Wilcoxon –Matched pairs test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

 

Графикон 16. 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

Шестиот месец по интервенцијата, пациентите од ИГ во 7-та Груенова зона имаа 

просечен BMC од 3,41 ± 3,1, а пациентите од КГ од 3,83 ± 2,9. По 18 месеци од 

интервенцијата, пациентите од ИГ  имаа просечен BMC од 5,05 ± 3,1, а пациентите од КГ 

од 1,92 ± 1,6. 
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За p<0,0001 се потврди статистичко сигнификантно зголемување на BMC 

параметарот во ИГ во периодот на следење, а сигнификантно намалување во КГ. 

Табела 23. 

Descriptive Statistics (BMC Z7) 

време mean ± SD 

ИГ КГ 

6 мес. 3,41 ± 3,1 3,83 ± 2,9 

12 мес. 4,14 ± 2,9 3,04 ± 2,3 

18 мес. 5,05 ± 3,1 1,92 ± 1,6 

тестирани 

разлики 

  

6 vs 12 vs 18 

месеци 

Friedman ANOVA = 

37,04   p=0,00000 sig 

Friedman ANOVA = 49,51   

p=0,00000 sig 

6 мес vs 12 мес Z=3,7   p=0,00019 sig Z=4,3    p=0,000018 sig 

6 мес vs 18 мес Z=4,2   p=0,00003 sig Z=4,4    p=0,000012 sig 

12 мес vs 18 мес Z=4,3   p=0,000014 sig Z=4,4    p=0,000012 sig 

Z (Wilcoxon –Matched pairs test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 
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Графикон 17. 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

Во анализираниот период, во двете групи испитаници беа регистрирани 

сигнификантно различни вредности на BMD во сите седум Груенови зони. 

Kaj пациентитe кои примаа медикаментозна терапија со алендронат беше 

регистрирано сигнификантно зголемување на минералниот дензитет во првата Груенова 

зона 18 месеци по интервенцијата (p<0,0001). Просечната вредност на BMD од 0,97 ± 0,3 

шестиот месец се зголеми на 2,59 ± 0,9 по 18 месеци постоперативно. 

Во оваа зона, во контролната група пациенти коскениот минерален депозит 

сигнификантно се намалуваше во анализираните временски точки, 6, 12 и18 месеци 

постоперативно (p<0,0001). Просечната вредност на BMD од 1,11 ± 0,7 шестиот месец се 

намали на 0,71 ± 0,4 по 18 месеци постоперативно. 

Табела 24. 

Descriptive Statistics (BMD Z1) 

време mean ± SD 

ИГ КГ 

mean (BMC Z7)
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6 мес, 0,97 ± 0,3 1,11 ± 0,7 

12 мес, 1,71 ± 0,7 0,93 ± 0,6 

18 мес, 2,59 ± 0,9 0,71 ± 0,4 

тестирани 

разлики 

  

6 vs 12 vs 18 

месеци 

Friedman ANOVA = 50,0   

p=0,00000 sig 

Friedman ANOVA = 41,39   

p=0,00000 sig 

6 мес vs 12 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=3,9   p=0,000068 sig 

6 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,2   p=0,000025 sig 

12 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,1   p=0,000058 sig 

Z (Wilcoxon –Matched pairs test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

Графикон 18. 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

mean (BMD Z1)
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Беше регистрирано статистичко сигнификантно зголемување на коскениот 

минерален депозит  18 месеци по интервeнцијата кај пациентите на алендронатна терапија  

во 2-рата Груенова зона (BMD=1,27 ± 0,6 vs 2,02 ± 0,9 vs 3,32 ± 1,8; p<0,0001). 

Во оваа зона минералниот депозит сигнификантно се намалуваше кај пациентите 

без медикаментозна терапија (BMD=1,39 ± 0,7 vs 1,15 ± 0,5 vs 0,75 ± 0,3; p<0,0001).  

Табела 25. 

Descriptive Statistics (BMD Z2) 

време mean ± SD 

ИГ КГ 

6 мес, 1,27 ± 0,6 1,39 ± 0,7 

12 мес, 2,02 ± 0,9 1,15 ± 0,5 

18 мес, 3,32 ± 1,8 0,75 ± 0,3 

тестирани 

разлики 

  

6 vs 12 vs 18 

месеци 

Friedman ANOVA = 50,0   

p=0,00000 sig 

Friedman ANOVA = 44,42   

p=0,00000 sig 

6 мес vs 12 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=3,9   p=0,000071 sig 

6 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,4   p=0,000012 sig 

12 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,4    p=0,000012 sig 

Z (Wilcoxon –Matched pairs test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 
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Графикон 19. 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

Согласно резултатите прикажани во табелата 26, во 3-тата Груенова зона шестиот, 

дванаесеттиот и осумнаесеттиот месец постоперативно BMD параметарот презентираше 

просечни вредности од 1,49 ± 0,6; 1,49 ± 0,6; 3,42 ± 1,7, консеквентно во ИГ, а 1,56 ± 0,7; 

1,24 ± 0,5;  0,88 ± 0.,5, консеквентно во КГ. Зголемувањето на овој параметар во ИГ и 

намалувањата во КГво анализираниот период се потврдија и статистички како 

сигнификантни, за  p<0,0001. 

Табела 26. 

Descriptive Statistics (BMD Z3) 

време mean ± SD 

ИГ КГ 

6 мес, 1,49 ± 0,6 1,56 ± 0,7 

12 мес, 2,38 ± 1,5 1,24 ± 0,5 

18 мес, 3,42 ± 1,7 0,88 ± 0,5 

тестирани 

разлики 

  

mean (BMD Z2)
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6 vs 12 vs 18 

месеци 

Friedman ANOVA = 50,0    

p=0,00000 sig 

Friedman ANOVA = 43,82   

p=0,000000 sig 

6 мес vs 12 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=3,9   p=0,000091 sig 

6 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,3   p=0,000014 sig 

12 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,4   p=0,000012 sig 

Z (Wilcoxon –Matched pairs test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

Графикон 20. 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

Во двете групи пациенти, во 4-тата Груенова зона статистичката анализа потврди 

сигнификантна разлика во коскениот минерален депозит 18 месеци постоперативно 

(p<0,0001). 

BMD параметарот значајно се зголемуваше кај пациентите на алендронатна 

терапија, од просечна вредност 1,41 ± 0,8 шестиот месец, 2,26 ± 1,1 дванаесеттиот месец 

до 3,31 ± 1,3 осумнаесеттиот месец по оперативната интервенција. 

mean (BMD Z3)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

6 мес. 12 мес. 18 мес.

KГ ИГ



77 

 

Кај пациентите без медикаментозен третман, BMD значајно се намалуваше од 

просечна вредност 1,53 ± 0,7 шестиот месец, 1,18 ± 0,5 дванаесеттиот месец до 0,82 ± 0,4 

осумнаесеттиот месец по оперативната интервенција. 

Табела 27. 

Descriptive Statistics (BMD Z4) 

време mean ± SD 

ИГ КГ 

6 мес. 1,41 ± 0,8 1,53 ± 0,7 

12 мес. 2,26 ± 1,1 1,18 ± 0,5 

18 мес. 3,31 ± 1,3 0,82 ± 0,4 

тестирани 

разлики 

  

6 vs 12 vs 18 

месеци 

Friedman ANOVA = 50,0    

p=0,00000 sig 

Friedman ANOVA = 50,0    

p=0,000000 sig 

6 мес vs 12 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,4   p=0,000012 sig 

6 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,4   p=0,000012 sig 

12 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,4   p=0,000012 sig 

Z (Wilcoxon –Matched pairs test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 



78 

 

 

Графикон 21. 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

По 6 месеци од интервенцијата, пациентите од ИГ во 5-тата Груенова зона имаа 

просечен BMD од 1,65 ± 0,8, а пациентите од КГ од 1,55 ± 0,7. По 18 месеци од 

интервенцијата, пациентите од ИГ имаа просечeн BMD од 3,61 ± 1,6, а пациентите од КГ 

од 0,81 ± 0,4. 

За p<0,0001 се потврди статистичко сигнификантно зголемување на коскениот 

минерален депозит во ИГ во периодот на следење, а сигнификантно намалување во КГ. 

Табела 28. 

Descriptive Statistics (BMD Z5) 

време mean ± SD 

ИГ КГ 

6 мес. 1,65 ± 0,8 1,55 ± 0,7 

12 мес. 2,48 ± 1,2 1,22 ± 0,5 

18 мес. 3,61 ± 1,6 0,81 ± 0,4 

тестирани   

mean (BMD Z4)
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разлики 

6 vs 12 vs 18 

месеци 

Friedman ANOVA = 50,0 

p=0,00000 sig 

Friedman ANOVA = 46,08   

p=0,00000 sig 

6 мес vs 12 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=3,9   p=0,00009 sig 

6 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,4   p=0,000012 sig 

12 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,3   p=0,000014 sig 

Z (Wilcoxon –Matched pairs test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

Графикон 22. 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

Беше регистрирано статистичко сигнификантно зголемување на BMD 18 месеци по 

интервeнцијата кај пациентите на алендронатна терапија во 6-тата Груенова зона 

(1,93±0,9,  2,63 ± 1,2, 3,78 ± 2,2, консеквентно; p<0,0001). 

Во оваа зона, BMD сигнификантно се намалуваше кај пациентите без 

медикаментозна терапија (1,83±1,1, 1,32±0,6, 0,85± 0,3, консеквентно; p<0,0001).  
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Табела 29. 

Descriptive Statistics (BMD Z6) 

време mean ± SD 

ИГ КГ 

6 мес 1,93 ± 0,9 1,83 ± 1,1 

12 мес 2,63 ± 1,2 1,32 ± 0,6 

18 мес 3,78 ± 2,2 0,85 ± 0,3 

тестирани 

разлики 

  

6 vs 12 vs 18 

месеци 

Friedman ANOVA = 

44,24   p=0,00000 sig 

Friedman ANOVA = 44,24   

p=0,00000 sig 

6 мес vs 12 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,3   p=0,000014 sig 

6 мес vs 18 мес Z=4,3   p=0,000018 sig Z=4,3   p=0,000014 sig 

12 мес vs 18 мес Z=3,8   p=0,000013 sig Z=4,4   p=0,000012 sig 

Z (Wilcoxon –Matched pairs test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

Графикон 23. 

mean (BMD Z6)
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ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

Во двете групи пациенти беше регистрирана значајна промена во коскениот 

минерален депозит 18 месеци по интервенцијата во 7-та Груенова зона. 

Во групата пациенти кои примаа медикаментозна терапија со алендронат, BMD 

параметарот сигнификантно се зголемуваше во периодот 6 vs 12 vs 18 месеци по 

интервенцијата (p<0,0001). Просечната вредност на BMD од 2,01 ± 1,7 шестиот месец, се 

зголеми на 2,43 ± 1,0 дванесеттиот месец, до 3,53 ± 1,5 по 18 месеци постоперативно. 

Во оваа зона, во контролната група пациенти BMD сигнификантно се намалуваше 

во анализираните временски точки, 6, 12 и18 месеци постоперативно (p<0,0001),  

Просечната вредност на овој параметар во овие контролни точки беше 1,61 ± 0,8; 1,18 ± 

0,5; 0,73 ± 0,3, консеквентно. 

Табела 30. 

Descriptive Statistics (BMD Z7) 

време mean ± SD 

ИГ КГ 

6 мес, 2,01 ± 1,7 1,61 ± 0,8 

12 мес, 2,43 ± 1,0 1,18 ± 0,5 

18 мес, 3,53 ± 1,5 0,73 ± 0,3 

тестирани 

разлики 

  

6 vs 12 vs 18 

месеци 

Friedman ANOVA = 

44,24   p=0,00000 sig 

Friedman ANOVA = 49,51   

p=0,00000 sig 

6 мес vs 12 мес Z=3,7   p=0,00022 sig Z=4,3   p=0,000018 sig 

6 мес vs 18 мес Z=3,7   p=0,00022 sig Z=4,4   p=0,000012 sig 

12 мес vs 18 мес Z=4,4   p=0,000012 sig Z=4,4   p=0,000012 sig 
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Z (Wilcoxon –Matched pairs test) 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

Графикон 24. 

ИГ (со медикаментозна терапија) 

КГ (без медикаментозна терапија) 

 

Во групата испитаници кои примаа медикаментозна терапија со алендронат ја 

испитувавме корелацијата, односно поврзаноста на возраста на пациентите со BMC 

параметарот. 

Како статистички сигнификантни се потврдија корелациите помеѓу возраста со 

BMC измерен во 4-тата Груенова зона 12 месеци по интервенцијата (p=0,02), BMC во 4-

тата Груенова зона 18 месеци по интервенцијата (p=0,0026), и со BMC во 5-тата Груенова 

зона 18 месеци по интервенцијата (p=0,025). Согласно вредностите на Spearman-овиот 

коефициент на корелација, сите три сигнификантни корелации беа негативни, односно 

индиректни и сугерираат на заклучок дека со зголемување на возраста на пациентите 

вредноста на BMC се намалуваше (R=-0,461; R=-0,575; R=-0,447, консеквентно). 

Повозрасните пациенти имаа понизок BMC, а кај помладите овој параметар имаше 

повисоки вредности.    
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Табела 31. 

Корелација на возраст со BMC Spearman R  p-level 

возраст и BMC Z1 - 6 месеци -0,213 0,31 ns 

возраст и BMC Z2 - 6 месеци -0,279 0,175 ns 

возраст и BMC Z3 - 6 месеци -0,278 0,178 ns 

возраст и BMC Z4 - 6 месеци -0,312 0,128 ns 

возраст и BMC Z5 - 6 месеци -0,191 0,361 ns 

возраст и BMC Z6 - 6 месеци -0,124 0,554 ns 

возраст и BMC Z7 - 6 месеци -0,699 0,739 ns 

возраст и BMC Z1 – 12 месеци -0,302 0,142 ns 

возраст и BMC Z2 – 12 месеци -0,291 0,16 ns 

возраст и BMC Z3 – 12 месеци -0,384 0,058 ns 

возраст и BMC Z4 – 12 месеци -0,461 0,02 sig 

возраст и BMC Z5 – 12 месеци -0,329 0,108 ns 

возраст и BMC Z6 – 12 месеци -0,209 0,315 ns 

возраст и BMC Z7 – 12 месеци -0,069 0,743 ns 

возраст и BMC Z1 – 18 месеци -0,299 0,146 ns 

возраст и BMC Z2 – 18 месеци -0,382 0,059 ns 

возраст и BMC Z3 – 18 месеци -0,395 0,052 ns 

возраст и BMC Z4 – 18 месеци -0,575 0,0026 sig 

возраст и BMC Z5 – 18 месеци -0,447  0,025 sig 

возраст и BMC Z6 – 18 месеци -0,298 0,147 ns 

возраст и BMC Z7 – 18 месеци -0,238 0,252 ns 
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Correlations Spearman R= - 0.461 p<0.05

BMC Z4 - 12 месеци постоперативно

возраст

 

Графикон 25. 

Correlations Spearman R= - 0.575 p<0.01

BMC Z4 - 18 месеци постоперативно

возраст

 

Графикон 25а. 

 

Correlations Spearman R= -0.447 p<0.05

BMC Z5 - 18 месеци постоперативно

возраст

 

Графикон 25б. 
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Возраста на пациентите на алендронатна терапија сигнификантно корелираше со 

BMD измерен во 2-тата Груенова зона 6 месеци по интервенцијата (p=0,046), BMD во 5-

тата Груенова зона 12 месеци по интервенцијата (p=0,043), BMD во 6-тата Груенова зона 

12 месеци по интервенцијата (p=0,047), BMD во 7-та Груенова зона 12 месеци по 

интервенцијата (p=0,035), BMD во 2-та Груенова зона 18 месеци по интервенцијата 

(p=0,046), BMD во 3-тата Груенова зона 18 месеци по интервенцијата (p=0,041), и со BMD 

во 7-та Груенова зона 18 месеци по интервенцијата (p=0,038).  

Вредностите на Spearman-овиот коефициент на корелација покажуваат дека сите 

овие сигнификантни корелации беа негативни, односно индиректни и сугерираат на 

заклучок дека со зголемување на возраста на пациентите вредноста на BMD се 

намалуваше (R=-0,403; R=-0,408; R=-0,401; R=-0,423; R=-0,284; R=-0,411; R=-0,295, 

консеквентно). Повозрасните пациенти имаа помал коскен дензитет,  помладите пациенти 

имаа поголема коскена густина.    

 

 

 

 

 

Табела 32. 

Корелација на возраст со BMD Spearman R p-level 

возраст и BMD Z1 - 6 месеци -0,242 0,243 ns 

возраст и BMD Z2 - 6 месеци -0,403 0,046 sig 

возраст и BMD Z3 - 6 месеци -0,083 0,692 ns 

возраст и BMD Z4 - 6 месеци -0,165 0,431 ns 

возраст и BMD Z5 - 6 месеци -0,306 0,137 ns 
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возраст и BMD Z6 - 6 месеци -0,363 0,075 ns 

возраст и BMD Z7 - 6 месеци -0,179 0,391 ns 

возраст и BMD Z1 – 12 месеци -0,324 0,114 ns 

возраст и BMD Z2 – 12 месеци -0,363 0,074 ns 

возраст и BMD Z3 – 12 месеци -0,168 0,423 ns 

возраст и BMD Z4 – 12 месеци -0,294 0,153 ns 

возраст и BMD Z5 – 12 месеци -0,408 0,043 sig 

возраст и BMD Z6 – 12 месеци -0,401 0,047 sig 

возраст и BMD Z7 – 12 месеци -0,423 0,035 sig 

возраст и BMD Z1 – 18 месеци -0,324 0,114 ns 

возраст и BMD Z2 – 18 месеци -0,284 0,046 sig 

возраст и BMD Z3 – 18 месеци -0,411 0,041 sig 

возраст и BMD Z4 – 18 месеци -0,336 0,101 ns 

возраст и BMD Z5 – 18 месеци -0,357 0,079 ns 

возраст и BMD Z6 – 18 месеци -0,187 0,369 ns 

возраст и BMD Z7 – 18 месеци -0,295 0,038 sig 

 

 

Correlations Spearman R= -0.403 p<0.05

BMD Z2 - 6 месеци постоперативно

возраст

 



87 

 

Графикон 26. 

Correlations Spearman R= -0.408 p<0.05

BMD Z5 - 12 месеци постоперативно 

возраст

 

Графикон 26а. 

 

Correlations Spearman R= -0.401 p<0.05

BMD Z6 - 12 месеци постоперативно

возраст

 

Графикон 26б. 

Correlations Spearman R= -0.423 p<0.05

BMD Z7 - 12 месеци постоперативно

возраст
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Графикон 26в. 

 

Correlations Spearman R= -0.428 p<0.05

BMD Z2 - 18 месеци постоперативно

возраст

  

Графикон 26г. 

Correlations Spearman R= -0.411 p<0.05

BMD Z3 - 18 месеци постоеративно

возраст

 

Графикон 26д. 

ДИСКУСИЈА 

 

Формирањето на новото коскено ткиво претставува еден оригинален и 

фасцинантен биолошки процес, кој во своето комплексно одвивање вклучува 

координирана активност на повеќе различни клеточни групи. Комплексноста и 

конкурентната активација на остеогенезата и хондрогенезата и нивната врска со 

ангиогенезата, во својата основа ги содржат најважните аспекти на  коскеното формирање, 
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кои, пак, сами по себе потсетуваат на каскадата карактеристична за ембрионалната 

коскена формација. 

Новото коскено формирање може да се одвива на два различни начина, т.е. по пат 

на интрамембранозна или по пат на енхондрална осификација. Во текот на развитокот 

на некои коски од черепот и лицето, или во текот на коскеното зараснување во услови на 

добра стабилизација на коскените фрагменти, мезенхималните прекурзорни клетки 

директно се диференцираат во остеобласти кои формираат коска преку процес наречен 

интрамембранозна осификација. Ваквиот процес на осификација се јавува во развитокот и 

формирањето на плочестите коски на краниумот, лицевите коски, но и при формирањето 

на дијафизите на долгите коски. Во текот на одвивањето на процесот, остеобластите 

формираат коскен матрикс во почетокот во вид на коскени спикули, кои се основа на 

подоцнежната трабекуларна, односно зрела ламеларна коска. Коскеното формирање, пак, 

при растот на долгите коски и прешлените, или во рамките на коскеното зараснување во 

услови на биомеханичка нестабилност и движење на коскените фрагменти, се одвива 

преку ‘рскавична интермедијарна фаза која е главна одлика на процесот наречен 

енхондрална осификација. Во овој процес мезенхималните клетки се диференцираат во 

хондроцити. Хондроцитната пролиферација заедно со васкуларната инвазија во нормални 

услови на развој на коските резултираат со координиран процес, кој на крајот доведува до 

раст на коската во должина (77). 

Истиот процес на коскено зараснување и ремоделација се јавува и при 

имплантацијата на бесцементните протези на колкот, односно процес на вградување на 

имплантот во трабекуларната коска. 

 

Алоартропластиката на колкот кај коксартроза претставува еден од најголемите 

предизвици во хируршкото лекување на пациентите со овој тип тешки морфоанатомски 

состојби во регијата на колкот. 

Се работи во најголем дел за пациенти во активна возраст и со големи очекувања 

во поглед на функционалноста, естетиката и трајноста на имплантот по изведената 

хируршка процедура. 

Со воведувањето на тоталните протези на колкот во функционалната 

реконструкција на оштетениот зглоб беа постигнати добри клинички резултати во 

елиминација на болката, корекција на инегалитетот и деформитетот, презервација на 
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мотилитетот и обезбедување на функционалниот стабилитет (динамички и статички) на 

зглобот на колкот. 

Следејќи ги искуствата во имплантацијата на тоталните протези на колкот 

забележано е дека најчеста компликација којашто се јавува е асептичното разлабавување 

на компонентите на протезата, чија инциденција се зголемува со текот на 

постоперативното време, изнудувајќи реоперација на протезата.(78). 

Со сознанијата за можностите кои ги нуди биолошкиот потенцијал на коскеното 

ткиво се отвора патот кон откривање на нови механизми и можности за инхибиција на 

коскената ресорпција по вградувањето на безцементните протези на колкот. Следејќи ги 

овие сознанија се иницираат научни обиди за продлабочени биолошки и морфолошки 

анализи на коскеното ткиво околу вградениот  имплант. 

Сето ова претставува поле од интерес на голем број центри кои се занимаваат со 

базични и напреднати истражувања во врска со коскеното вградување и коскената 

ремоделација. 

Испитувањата на коскената минерална густина по имплантација на ендопротеза на 

колк покажале дека во тек на првите 3-6 месеци постоперативно постои 20% до 50% 

перипростетична загуба на коска, која предоминантно е локализирана во проксималниот 

фемур (79). Утврдена е изразена коскена загуба (16%-20%) во пределот на проксималниот 

фемур во тек на првата година и нормализирање на коскената густина во тек на втората 

година (80). Nakamura и сор., исто така, утврдиле дека во тек на првата година 

постоперативно постои циркумферентна загуба на коска, со постепено зголемување на 

коскената густина во тек на втората година (81).  

Во проспективна студија која вклучувала 22 пациенти со бесцементни ендопротези 

на колк, Venesmaa PK и сор. утврдиле постоење на сигнификантна перипростетична 

коскена загуба до 14% во тек на првите 3 месеци по артропластиката. Загубата 

продолжила во тек на првата година во седмата Груенова зона (проксимален фемур). Во 

тек на втората година имало делумно обновување на коскената маса, а во тек на третата 

година не биле забележани сигнификантни промени. Тие утврдиле дека 

перипростетичната загуба била поизразена кај пациентите со лош квалитет на коската 

предоперативно. Според тоа, пациентите со иницијално ниска КМГ се со поголем ризик за 

рано разлабавување на ендопротезата. (82). 

Во нашата студија, во контролната група пациенти коскениот дензитет 

сигнификантно се намалуваше во тек на 18 месеци постоперативно во сите Груенови зони 

(p<0,0001). Просечната вредност на BMD од 1,11 ± 0,7 шестиот месец се намали на 0,71 ± 

0,4 по 18 месеци постоперативно. 
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Една од можностите за постимплантационата редукција на перипростетичната 

коскена загуба е и употребата на современата медикаментозна бисфосфонатна терапија со 

алендронат. 

Алендронатот (Alendronic acid) или (Alendronate sodium) претставува 

бисфосфонатен медикамент кој е потентен инхибитор на коскената ресорптивна 

активност. Тој ја инхибира остеокластната коскена ресорпција. Како и другите 

бисфосфонати е хемиски поврзан со неорганските пирофосфати и е ендоген регулатор на 

коскениот баланс.На клеточно ниво овозможува редукција на коскениот баланс, 

зголемување на коскената маса и потврдена минерализација на коскениот матрикс. 

Третманот со бисфосфонатната терапија со алендронат во тераписка доза од 10 мг 

на ден + 1000 мг калциум во траење од 18 месеци дава можности за превенција од 

перипростетична остеолиза со што се очекува значителен напредок во 

постимплантационата стабилизација на вградените ендопротетски импланти и ризикот од 

нивно прерано разлабавување со сите нејзини последици. 

Venesmaa PK и сор. го испитувале ефектот на давање 10 мг дневно алендронат врз 

перипростетичната коскена загуба по примарна имплантација на ТПК. Тие дошле до 

сознание дека терапијата со алендронат  доведува до сигнификантна редукција во 

перипростетичната коскена загуба по примарната имплантација на ТПК споредено со 

групата пациенти кај која не била спроведена споменатата терапија (83,84,85,86). 

Во 2003 година, Nehme A со сор. го испитувале влијанието на алендронатот врз 

редукцијата на перипростетичната коскена загуба во период од две години. Во тој период 

биле забележани следниве резултати: во контролната група коскената загуба достигнала 

плато по 6 месеци од имплантацијата на тоталната протеза на колк измерено со DEXA 

методот за да достигне 12,7% коскена загуба на крајот од втората година. Во групата која 

примала терапија со алендронат немало плато, коскенит дензитет континуирано се 

зголемувал, а коскената загуба достигнала максимум од 6,85% до крајот на втората година 

(87). 

Во 2005 година, Tcing Hua и сор. дошле до сознание за намалена перипростетична 

остеолиза индуцирана од резидуалните партикли на имплантите кај пациенти кои биле 

подложени на терапија со алендронат. Според овие автори, механизмот на редукција на 

перипростетичната остеолиза се состои во зголемување на остеопротегерин, протеин кој 

настанува со директна секреција од остеобластите (88,89,90). 

Во 2006 година, Li Hong-bin вршејќи експериментални анализи на анимални 

модели дошол до сознание за сигнификантно зголемување на перипростетичното коскено 

враснување по орална администрација на алендронат (91,92,93). 
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Во оваа проспективна студија беа вклучени 50 пациенти оперативно лекувани со 

вградување на тотална безцементна протеза на колк. 

Компаративната анализа бклучи група од 25 испитаници кои беа третирани со 

алендронат од 10 мг на ден + калциум од 1000 мг во тек на 18 месеци и контролна група 

од 25 испитаници кои не беа третирани со опишаниот протокол.  

Во оваа студија беше анализирана КМГ во предел на Груеновите зони 6, 12 и 18 

месеци постоперативно. Утврдивме дека по 12 месеци медикаментозна терапија со 

алендронат, сигнификантно се зголеми КМГ во некои Груенови зони, а по 18 месеци 

постоеше сигнификантно зголемување во сите Груенови зони.  

Анализата на скелетната радиографија вклучи: 

А. Форма на коската во регијата на колкот, определување на коскениот дензитет, 

поставеност на ацетабуларната и феморалната компонента на протезата, евалуација на 

мекоткивните сенки (6, 12 и 18 месеци по операцијата). 

Б. Систематско коскено анализирање, периостална површина, кортекс и ендостална 

површина (6, 12 и 18 месеци по операцијата). 

В. Споредбен преглед со предоперативните радиографии или со контралатералната страна 

на скелетот (има ли остеолиза во феморален стем >2 мм, <2 мм или нема). 

Во целиот анализиран период пациентите на алендронатна терапија имаа  повисок 

Harris Hip Score од пациентите без медикаментозен третман. Разликата помеѓу двете групи 

беше статистички сигнификантна за p<0,0001 по 6 и 12 месеци постоперативно, а за 

p=0,0024 по 18 месеци постоперативно.  

Harris Hip скорот имаше средна вредност од 60 и 48, консеквентно во испитуваната 

и контролна група шестиот месец по интервенцијата; 84 и 65, консеквентно една година 

по интервенцијата; 89 и 86, консеквентно по 18 месеци од вградувањето на безцементна 

протеза на колк.  

Во целиот анализиран период пациентите на алендронатна терапија имаа  повисок 

Harris Hip Score од пациентите без медикаментозен третман. Разликата меѓу двете групи 

беше статистички сигнификантна за p<0,0001 по 6 и 12 месеци постоперативно, а за 

p=0,0024 по 18 месеци постоперативно.  
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Како постоперативни компликации регистриравме само тромбоза кај 2 пациента, 

по еден во двете групи. 

Ревизија на протезата беше индицирана кај 2 пациента од КГ, односно пациенти 

кои не беа ставени на медикаментозен тераписки протокол. 

Во групата испитаници ставени на медикаментозна терапија со алендронат ја 

испитувавме корелацијата, односно поврзаноста на возраста на пациентите со BMC 

параметарот. 

Како статистички сигнификантни се потврдија корелациите помеѓу возраста со 

BMC измерен во 4-тата Груенова зона 12 месеци по интервенцијата (p=0,02), BMC во 4-

тата Груенова зона 18 месеци по интервенцијата (p=0,0026), и со BMC во 5-тата Груенова 

зона 18 месеци по интервенцијата (p=0,025). Согласно вредностите на Spearman-овиот 

коефициент на корелација, сите три сигнификантни корелации беа негативни, односно 

индиректни и сугерираат на заклучок дека со зголемување на возраста на пациентите 

вредноста на BMC се намалуваше (R=-0,461; R=-0,575; R=-0,447, консеквентно). 

Повозрасните пациенти имаа понизок BMC, а кај помладите овој параметар имаше 

повисоки вредности.    

 

 

 

ЗАКЛУЧОЦИ 

1. Добиените резултати помеѓу групата испитаници под тераписки протокол со 

алендронат и контролната група испитаници покажа сигнификантна разлика. 

 

2. Остеодензитометрискиот метод, како квантитативен метод за евалуацијата на коскената 

густина и содржина, е супериорен во проценка на редукцијата на перипростетичната 

остеолиза во различни временски периоди по имплантацијата на безцементна тотална 

протеза на колк (ТПК) во однос на нативната радиографија. 
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 3. Инциденцијата на компликации од перипростетичната остеолиза и секундарното        

разлабавување на феморалната компононента на имплантот беше помала кај испитуваната 

група отколку кај контролната група. 

 

4. Примена на бисфосфонатната терапија кај пациенти со вградена бесцементна тотална 

протеза на колк е од голем интерес, заради докажаното антиресорптивно дејство на 

медикаментот врз коскеното ткиво.  

 

5. Во овој труд се реафирмира ефектот на алендронатната терапија како инхибитор на 

перипростетичната коскена загуба и асептичното разлабавување на имплантот.  
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