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Darbā izmantotie saīsinājumi 

 

Abreviatūra Nosaukums latviešu valodā Nosaukums angļu valodā 

GPa Gigapaskāls Gigapascal 

HAP Hidroksiapatīts Hydroyapatite 

HU Haunsfīlda vienības Hounsfield units 

LLU Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

Latvia University of Life 

Sciences and Technologies 

M Molmasa Mole 

MPa Megapaskāls Megapascal 

p Būtiskuma (nozīmības) līmenis The level of marginal 

significance 

Pa Paskāls Pascal 

RSU Rīgas Stradiņa universitāte Rīga Stradiņš University 

SD Standarta deviācija Standard deviation 

TCP Trikalcija fosfāts Tricalcium phosphate 

VPP Valsts pētniecības programma National research program 
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Ievads 

Darba aktualitāte 

Osteoporoze ir sistēmiska skeletālā slimība, kurai raksturīga samazināta 

kaulu masa un kaulaudu mikroarhitektūras izmaiņas, kā rezultātā palielinās kaulu 

trauslums (Blanchard et al., 2019). Palielinoties iedzīvotāju vecumam un 

dzīvildzei, osteoporoze kļūst arvien plašāk izplatīta. Ar sabiedrības novecošanos 

osteoporoze arvien vairāk kļūst par globālu problēmu. Pašlaik osteoporoze skar 

vairāk nekā 200 miljonus cilvēku visā pasaulē. Eiropas valstīs aptuveni 30 % 

sieviešu, kas ir pēcmenopauzes periodā, tiek diagnosticēta osteoporoze (Sözen et 

al., 2017). 

Osteoporozes profilakse ir kritienu nepieļaušana, redzes un dzirdes 

traucējumu novēršana, fiziskās aktivitātes, smēķēšanas un alkohola lietošanas 

pārtraukšana, kā arī atbilstoša D vitamīna, olbaltumvielu un kalcija uzņemšana 

(Föger-Samwald et al., 2020). Osteoporozes medikamentozā ārstēšanā parasti 

tiek izmantoti perorālie bifosfonāti (alendronāts, risedronāts un ibandronāts). 

Sievietēm, kurām ir perorālu bifosfonātu grupas medikamentu nepanesība (vai 

tie ir kontrindicēti), intravenoza bifosfonātu vai denosumaba lietošana ir 

vislabākā alternatīva (Kanis et al., 2019). Aptuveni viena no trīs sievietēm un 

viens no pieciem vīriešiem pēc 50 gadu vecuma piedzīvo osteoporotiskus 

lūzumus. Osteoporozes izraisīti lūzumi palielina saslimstību un pāragru mirstību, 

it sevišķi gados vecākiem cilvēkiem (Sözen et al., 2017). Osteoporotisko lūzumu 

ārstēšana viņiem ir problemātiska, jo ir mazākas lūzumu dzīšanas spējas, kas 

korelē ar daudz augstāku implanta fiksācijas neveiksmju līmeni salīdzinājumā ar 

jaunākiem pacientiem. Bieži tiek veiktas ķirurģiskas procedūras, lai salabotu 

bojāto kaulu, izmantojot skrūves vai fiksācijas plāksnes. Sakarā ar augsto 

porainību un zemo osteoporotisko kaulaudu izturību, lai uzlabotu iznākumu, 
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implantus bieži papildina ar dažādiem kaula biomateriāliem (Offermanns et al., 

2018). 

Divdesmit pirmā gadsimta sākumā strauji sākās plaša biomateriālu 

izmantošana ortopēdijas praksē. Pēdējā desmitgadē vairākos veselības jomu 

segmentos tiek meklēti bioloģiski saderīgi materiāli defektīvu kaulu 

rekonstrukcijai (Ratner et al., 2013). Kaulaudu aizvietojošo biomateriālu 

izmantošanas iespēju pētniecība ir aktuāla arī Latvijā. Biomateriālam jābūt 

saderīgam ar implantācijas vietu, netoksiskam, nekancerogēnam, ķīmiski un 

bioloģiski stabilam, ar atbilstošu blīvumu, svaru, mehānisko izturību un elastību. 

Autogēnie kaula transplantāti, kas satur minerālo komponentu un daudz 

imūnkompetento šūnu osteoģenēzei, ir labākais kaulaudu aizvietošanas 

materiāls, tomēr ir vajadzīgas divas ķirurģiskas vietas un kaula avots ir ierobežots 

(Leite et al., 2008). 

Kaula reģenerācija ir kaulaudu veidošanās fizioloģiskais process, kas 

notiek normāla lūzuma sadzīšanas laikā un ir iesaistīts nepārtrauktā kaula aprites 

procesā dzīves laikā. Tomēr ir dažādi klīniski apstākļi, kad nepieciešama plaša 

kaula reģenerācija, piemēram, osteoporotisko kaulu lūzumu gadījumā (Dimitriou 

et al., 2011). Biokeramikas materiāliem ir milzīgs potenciāls dabisko kaulu audu 

atjaunošanai (Wang et al., 2017). Kalcija fosfātu saturošs biomateriāls – 

hidroksiapatīts (HAP), kas var būt gan tīrā veidā, gan pārklāts ar medikamentiem, 

ir viens no zināmākajiem un klīniski izpētītiem kaulaudu atjaunošanas 

līdzekļiem. Kalcija fosfāts stimulē kaulu dzīšanu osteovadītspējas, bioloģiskās 

saderības un bionoārdīšanās īpašības dēļ (Schlickewei et al., 2015). Divfāžu 

kalcija fosfāta biokeramika kā kaulu aizstājējmateriāls tiek izmantots, lai 

uzlabotu osteoporotisko kaulu īpašības un veicinātu kaulaudu dzīšanu. Kalcija 

hidroksiapatīts (HAP) ir ļoti bioakumulatīvs un veido tiešu saikni ar kaulaudiem. 

Trikalcija fosfāts (TCP) darbojas kā katalizators jaunu kaulaudu veidošanās 

stimulēšanai (Ratner et al., 2013). Stronciju saturošie kalcija fosfāta kaulaudu 
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cementi ir perspektīvi materiāli ar osteoporozi saistītu defektīvu kaulu 

reģenerācijai, jo tie stimulē kaulu veidošanos un vienlaikus ierobežo osteoklastu 

darbību (Lode et al., 2017). 

Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu 

inovāciju un attīstības centrā tiek veikta kaulaudu aizvietojošu materiālu izpēte. 

Šim centram ir vairāk nekā 20 gadu pieredze sadarbībā ar Rīgas Stradiņa 

universitātes Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedru jaunu sintētisko 

biomateriālu eksperimentālajā un klīniskajā aprobācijā. Darbs norisinās pie 

hidroksiapatīta, divfāžu kalcija fosfāta cementa, polimetilmetakrilāta cementa, 

stikla-jonomēra cementa sintezēšanas un to īpašību pētniecības. No minētajiem 

materiāliem promocijas darba autora eksperimentālajā pētījumā ar dzīvniekiem 

tika izmantoti divfāžu kalcija fosfāta biokeramikas materiāli. 

Jebkurš biomateriāls, kurš tiek implantēts dzīvā organismā, izraisa 

noteiktu lokālu reakciju. Reakcija ir atkarīga no materiāla fizikālajām un 

ķīmiskajām īpašībām. Tika izstrādāta reaktogenitātes teorija, dalot audu reakciju 

uz implantāciju nespecifiskā un specifiskā reakcijā, kas kopā veido biosaderību 

(Slutskii et Vetra, 1996). Literatūrā ir maz datu par organisma vispārējo reakciju 

uz biomateriālu implantāciju. Joprojām nav noskaidrots, kādas ir kaulaudu 

īpašību izmaiņas blakus implantācijas zonai un attālinātos rajonos pēc 

biomateriālu implantācijas. 

Darba mērķis 

Pētījuma mērķis ir noteikt kaulaudu minerālblīvuma, biomehānisko un 

morfoloģisko īpašību izmaiņas pēc lokālas augšstilba kaula trochanter major 

apvidus pastiprināšanas ar divfāžu kalcija fosfāta biokeramiskajiem materiāliem 

trušiem ar eksperimentālu osteoporozi.  
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Darba uzdevumi 

1. Noteikt operēta, neoperēta augšstilba un apakšžokļa kaula paraugu 

graujošo deformāciju dažādām eksperimentālo dzīvnieku grupām. 

2. Noteikt operēta, neoperēta augšstilba un apakšžokļa kaula paraugu 

graujošo spriegumu dažādām eksperimentālo dzīvnieku grupām. 

3. Noteikt operēta, neoperēta augšstilba un apakšžokļa kaula paraugu lieces 

moduli dažādām eksperimentālo dzīvnieku grupām. 

4. Noteikt operēta, neoperēta augšstilba un apakšžokļa kaula paraugu 

minerālblīvumu dažādām eksperimentālo dzīvnieku grupām. 

5. Salīdzināt eksperimentālo dzīvnieku operēta un neoperēta augšstilba 

kaula paraugu biomehāniskus rādītājus un minerālblīvumu pēc dažāda veida 

biomateriālu implantācijas. 

6. Statistiski salīdzināt iegūtos rezultātus starp dažādām eksperimentālo 

dzīvnieku grupām pēc biomateriālu implantācijas ar vai bez stroncija. 

7. Noteikt apakšžokļa kaula paraugu šķērsgriezumā trabekulāra kaula 

laukumu pēc dažādu veidu biomateriālu implantācijas eksperimentālajiem 

dzīvniekiem un kontroles grupai. 

Darba hipotēze 

Lokāla pastiprināšana ar divfāžu kalcija fosfāta biokeramiskajiem 

materiāliem augšstilba trochanter major apvidū dzīvniekiem ar eksperimentālu 

osteoporozi uzlabo kaulaudu biomehānikās īpašības un palielina 

minerālblīvumu. 

Pētījuma novitāte 

Tika pierādīts, ka Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas 

biomateriālu inovāciju un attīstības centra divfāžu kalcija fosfāta biokeramikas 

materiāli, kuri tiek izmantoti RSU Stomatoloģijas institūtā defektīvu kaulu 
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aizvietošanai, pēc implantācijas osteoporotiskā kaulā ievērojami palielina tā 

minerāblīvumu un uzlabo biomehāniskās īpašības. 

Pētījuma uzbūve (dizains) 

Eksperimentāls salīdzinošs pētījums ar placebo ķirurģijas un kontroles 

grupu. 

Pētījuma grupas: sieviešu dzimtes truši ar eksperimentāli izraisītu 

osteoporozi, kam augšstilba lielā grozītāja rajonā ievietotas divfāžu kalcija 

granulas ar un bez stroncija. 

Placebo ķirurģijas grupa: dzīvnieki ar eksperimentāli izraisītu osteoporozi 

bez biomateriāla granulu ievietošanas kaulā. 

Kontroles grupa: veseli dzīvnieki. 

Pētījuma izpildīšanas vietas 

Rīgas Stradiņa universitātes Biomehānikas laboratorija – kaulu paraugu 

biomehānisko īpašību noteikšana. 

Rīgas Stradiņa universitāte, Stomatoloģijas institūts – kaulu paraugu 

minerālblīvuma noteikšana ar datortomogrāfijas palīdzību. 

Rīgas Stradiņa universitātes Patoloģijas katedra – kaulu paraugu 

morfoloģiskā analīze.  

“Liepadent” zobārstniecības klīnikas zobu tehniskā laboratorija – kaulu 

paraugu sagatavošana biomehānisko īpašību izpētei. 

Ētiskie aspekti 

Pētījums ir veikts, ievērojot ētikas normas, kas ir noteiktas eksperimentālo 

pētījumu veikšanai. Pētījumam ir izsniegta Latvijas Pārtikas un veterinārā 

dienesta atļauja un Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komitejas atļauja. 
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Darba struktūra un apjoms 

Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā. Tam ir klasiska struktūra un 

10 daļas: ievads, literatūras apskats, materiāls un metodes, rezultāti, diskusija, 

secinājumi, izmantotās literatūras saraksts, autora publikācijas un tēzes par 

pētījuma tēmu, pateicības un pielikumi. Promocijas darba apjoms: 106 lappuses, 

tajā skaitā 45 attēli un 1 tabula. Izmantotās literatūras sarakstā minēti 174 

zinātnisku rakstu un 6 grāmatu avoti. 
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1. Materiāls un metodes 

1.1. Pētījuma materiāls 

1.1.1. Dzīvnieku modelis 

Pētījumā tika izmantoti 34 astoņus mēnešus veci sieviešu dzimtes 

eksperimenta dzīvnieki – “Kalifornijas” un “Lielais marders” šķirnes truši no 

trušu audzētavas “Podziņas”, Ādažu novads, Latvija, LV-2164, novietnes 

Nr. 1382580, ganāmpulka Nr. LV06178330 (RSU Iepirkuma komisijas lēmums 

Nr. 5-2/80 (17.02.2015.)) ar vidējo svaru pirms eksperimenta 3,87 kg (2,9–5,0). 

Dzīvnieki tika turēti Rīgas Stradiņa universitātes Eksperimenta dzīvnieku 

audzētavā (faktiskā adrese: Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004). 

Stacionārs (32,8 m2) un ķirurģijas zāle (62,0 m2) tika nomāti no Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes uz līguma Nr. 4.4.-9/15/2015 pamata. Pētījuma 

laikā tika ievērotas prasības saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 52 

“Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību”. 

Dzīvnieki tika izmitināti pa vienam 100 × 45 × 62 cm izmēra būros. To barībai 

izmantoja pļavas sienu un auzas, savukārt dzirdināšanai – krāna ūdeni. 

Eksperimenta laikā visiem trušiem tika atļautas brīvprātīgas kustības, bija 

pieejams ēdiens un ūdens jebkurā brīdī. 

Eksperimentāla osteoporoze tika izraisīta 24 trušiem pēc ovariektomijas 

un sekojošas metilprednizolona injekcijas. Viens trusis exitus letalis 28. dienā 

pēc metilprednizolona kursa uzsākšanas laika. Kontroles grupā bija 10 veseli 

truši. Biomateriālu implantācijas operācijas un dzīvnieku eitanāzija tika veikta 

laika posmā no 2016. gada 20. februāra līdz 2016. gada 13. maijam.  
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Eksperimentālās osteoporozes ierosināšanas protokols 

Eksperimentālā osteoporoze tika ierosināta uz iepriekš zinātniskajā 

literatūrā aprakstītās metodoloģijas principiem (Baofeng et al., 2010; 

Wanderman et al., 2018). Ķirurģiskās manipulācijas tika veiktas vispārējā 

anestēzijā, izmantojot ketamīna 10 % šķīdumu devā 30 mg/kg ķermeņa svara, 

ksilazīna 2 % šķīdumu devā 3 mg/kg ķermeņa svara, atropīna 0,1 % šķīdumu 

devā 0,1–0,5 mg/kg ķermeņa svara. Ķirurģijas pirmajā posmā pēc operācijas 

lauka sagatavošanas tika veikts 3 cm grieziens vēdera priekšējā sienā pie nabas 

pa viduslīniju (operēja prof. A. Skaģers, asoc. prof. Ģ. Šalms). Tika atvērts 

vēdera dobums, atrastas un pēc liģēšanas pie pamatnes nogrieztas olnīcas, 

pārbaudīta hemostāze (1.1. att.). 

 

1.1. att. Abpusējās ovariektomijas operācija   
(fotogrāfija no doc. I. Šalmas personīgā arhīva) 

Vēdera siena tika slēgta divās kārtās ar resorbējošiem 4/0 diegiem. Āda 

tika slēgta bez iesprieguma ar neresorbējošiem 4/0 diegiem, kuri tika noņemti 

desmitajā pēcoperācijas dienā. Sāpes pēcoperācijas periodā tika kontrolētas, 

subkutāni injicējot ketoprofēnu 1–3 mg/kg vienu reizi dienā trīs pirmās dienas. 

Kad brūce bija sadzijusi un dzīvnieka veselības stāvoklis normalizējies, 

pēc 14 dienām tika uzsākts 6 nedēļu metilprednizolona kurss intramuskulāri 

1 mg/kg dienā. Metilprednizolona kursa laikā dzīvnieki saņēma 
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hepatoprotektoru Hepatiale Forte 170 mg dienā (fosfolipīdi 85 mg, L-ornitīna 

L-aspartāts 85 mg). 

Medikamentu izvēle un devas balstītas uz LLU Veterinārmedicīnas 

Preklīniskā institūta asociētās profesores Aijas Ilgažas ieteikumiem un datiem no 

James W. Carpenter “Exotic Animal Formulary” un Ian Ramsey “BSAVA Small 

Animal Formulary”. Veterināro medikamentu izmantošanu trušiem veica 

veterinārārste Jekaterina Petļa, kura arī uzņēmās nodrošināt eksperimenta 

dzīvnieku labturīgu aprūpi pēcoperācijas periodā. 

Kaula defekta veidošana placebo paraugiem un ar biomateriālu 

implantāciju 

Ķirurģijas otrajā posmā labā augšstilba trochanter major rajonā vispārējā 

anestēzijā tika veikts aptuveni 2 cm garš grieziens, atslāņoti mīkstie audi un 

periosts (1.2. att.). 

 

1.2. att. Labā augšstilba trochanter major rajons   
(fotogrāfija no doc. I. Šalmas personīgā arhīva) 

Ar trepāna urbi 5 mm diametrā un 4 mm dziļumā tika izveidots apaļš 

defekts augšstilba lielā grozītāja rajonā (1.3. att.). 
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1.3. att. Kaula defekts 5 × 4 mm apjomā augšstilba lielā grozītāja rajonā 
(fotogrāfija no doc. I. Šalmas personīgā arhīva) 

23 eksperimentālie dzīvnieki tika iedalīti trīs grupās: 1. grupa (8 truši) – 

defekti tika aizpildīti ar HAP/TCP (70/30) granulām, 2. grupa (8 truši) – defekti 

tika aizpildīti ar HAP/TCP (70/30) granulām, kam pievienoti 5 % stroncija, 

3. placebo ķirurģijas grupa (7 truši) – defekti tika radīti, bet materiāls netika 

ielikts (1.4. att.). 

 

1.4. att. Biomateriāla implantācija augšstilba trochanter major rajonā   
(fotogrāfija no doc. I. Šalmas personīgā arhīva) 
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Virs kaula defekta periosts tika slēgts ar uzsūcošiem 4/0 diegiem; āda 

slēgta bez iesprieguma ar neresorbējošiem 4/0 diegiem, kuri tika noņemti 

desmitajā pēcoperācijas dienā (1.5. att.). 

 

1.5. att. Periosta slēgšana ar uzsūcošiem diegiem   
(fotogrāfija no doc. I. Šalmas personīgā arhīva) 

 

Dzīvniekiem tika veikta novērošana, novērtējot ūdens un ēdiena patēriņu, 

svara izmaiņas, šuvju, brūču stāvokli, dzīvnieku uzvedību, ārējo izskatu. 

Eksperimenta laikā netika novērotas fiziskās aktivitātes vai apetītes zudums. 

Dzīvnieku eitanāzija un kaulu paraugu ņemšana 

Dzīvnieku eitanāzija tika veikta trīs mēnešus pēc kaula defekta 

veidošanas vispārējā anestēzijā, ievadot preparātu T-61 intrapulmonāli, deva 

1,0 ml/kg ķermeņa svara. Lai iegūtu statistiski ticamus rezultātus, minimālais 

paraugu skaits bija vairāk nekā 6 (Yamada, 1970; Evans, 1971; Charan et al., 

2013). 

Osteoporozes pierādīšanai ar morfoloģiskā pētījuma metodi tika ņemti 10 

apakšžokļa kaula premolāra rajona paraugi no veseliem trušiem un 23 apakšžokļa 

kaula premolāra rajona paraugi no trušiem ar eksperimentālo osteoporozi. Lai 
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noteiktu biomateriālu lokālo ietekmi, tika izmantoti 23 labā (operētā) augšstilba 

kaula paraugi no trušiem ar eksperimentālo osteoporozi, kā arī 23 kreisā 

(neoperētā) augšstilba un 23 apakšžokļa kaula leņķa rajona paraugi no trušiem ar 

eksperimentālo osteoporozi, lai noteiktu sistēmisku biomateriāla iedarbību ar 

biomehāniskā un rentgenoloģiskā pētījuma metodēm (1.6. att.). 

 

1.6. att. Trušu kaulu paraugu sadalījuma shēma 

1.1.2. Biomateriālu sagatavošana 

Pētījumam tika izmantoti nekomerciālie Rīgas Tehniskās universitātes 

Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centrā ražoti 

biomateriāli. Kalcija fosfāta materiālu sintēze un granulu izgatavošana tika 

realizēta, kā iepriekš aprakstīts zinātniskajā literatūrā (Grybauskas et al., 2016; 

Zarins et al., 2017). Pirms kalcija fosfātu sintēzes CaO (Fluka) un SrO (Sigma-

Aldrich) aktivēšanas nolūkos tiek termiski apstrādāts augsttemperatūras krāsnī 

1100 °C temperatūrā vienu stundu. No iegūtā kalcija oksīda un stroncija oksīda 
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tika pagatavota 0,3 M Ca(OH)2 vai Sr(OH)2/Ca(OH)2 suspesija dejonizētā ūdenī. 

Kalcija fosfātu sintēze tika veikta reaktorā, hidroksīdu suspensijām to maisīšanas 

laikā pievienojot 2 M H3PO4 tādā daudzumā, lai iegūstamā produkta HAP/TCP 

fāžu attiecība pēc augsttemperatūras apstrādes būtu 70/30. Pēc sintēzes 

nogulsnes tika filtrētas un granulētas, izmantojot manuālu ekstrūzijas 

paņēmienu. Iegūtās granulas tika žāvētas un apdedzinātas 1150 °C temperatūrā 

divas stundas. Termiski apstrādātās granulas tika sadalītas pa frakcijām, tās 

sijājot ar vibrējošo sietu iekārtu, izmantojot sietus ar 1000 mkm un 500 mkm acu 

izmēru, tādējādi iegūstot nepieciešamo granulu frakciju (no 0,5 līdz 1 mm). Pēc 

sijāšanas granulas vairākkārt tika skalotas etanolā, lai atdalītu smalkākās daļiņas, 

un žāvētas +70 °C temperatūrā. 

Eksperimenta pētījumam in vivo biomateriāls pēc izgatavošanas tika 

testēts ar fizikāli ķīmiskām un šūnu kultūrās in vitro, atlasot maztoksiskākās, 

biosaderīgākās un osteogēnas bioaktivitātes ziņā efektīvākās daļiņas. 

Biomateriālu granulu raksturojošie parametri atrodami 1.1. tabulā. 

 

1.1. tabula. 

 

Biomateriālu granulu raksturojošie parametri. 

 

Biomateriāls Virsmas 

laukums, m2/g 

Tilpuma 

blīvums, 

g/cm3 

HAP/TCP 

saturs, 

% 

Sr saturs, 

% 

HAP/TCP 

(70/30) 

1.262 ± 0.014 0.98 ± 0.01 73/27 0.017 ± 0.002 

HAP/TCP 

ar Sr (70/30) 

1.124 ± 0.0147 1.05 ± 0.02 71/29 6.7 ± 0.7  

Apzīmējums: HAP – hidroksilapatīts, TCP – trikalcija fosfāts, Sr – stroncijs 

1.2. Pētījuma metodes 

1.2.1. Biomehāniskā pētījuma metode 
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Pētījumā kaulaudu biomehānisku parametru noteikšanai tika veikts trīs 

punktu lieces izpētes tests (Prodinger et al., 2018), (1.7. att.). 

 

1.7. att. Parauga trīs punktu lieces izpētes testa shēma:   

F – slogojums, L – laidums, d – parauga biezums 

Lieces laikā katram paraugam tika noteikts graujošais (maksimālais) 

spriegums (σ*) un graujošā (maksimālā) deformācija (ε*). Datorprogramma 

mērījumu rezultātus atspoguļoja tabulas veidā un grafiski kā sprieguma–

deformācijas līkni. Paraugu cietība tika izteikta kā pieskares lieces modulis uz 

noteiktas sprieguma–deformācijas līknes lineārās daļas kā tangensa leņķis α 

(tg α), kurš veidojas starp koordinātu asi un pieskares līkni tās lineārajā daļā 

(1.8. att.). 

 

1.8. att. Tipiskā eksperimentālā sprieguma–deformācijas sakarība 

un galvenie nosakāmie mehāniskie parametri: *– graujošais spriegums, 

* – graujošā deformācija, tg α – lieces modulis 
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Graujošais spriegums tika aprēķināts pēc formulas: 

 = 3FL / (2bd2), 

kur F – slogojums, L – laidums, b – parauga platums, d – parauga 

biezums. 

Graujošais spriegums tika mērīts paskālos (Pa). 

Graujošā deformācija tika aprēķināta pēc formulas: 

 = 6df / L2, 

kur d – parauga biezums, f – parauga noliece un L – laidums. 

Graujošā deformācija tika noteikta procentos (%). 

Liecies modulis tika aprēķināts pēc formulas: 

E = FL3 / (4fbd3), 

kur F – slogojums, L – laidums, f – parauga noliece, b – parauga platums, 

d – parauga biezums. 

Lieces modulis tika mērīts paskālos (Pa). 

Lieces modulis tika aprēķināts sprieguma–deformācijas līknes lineārajā 

daļā relatīvā parauga deformācijas laikā ( = 0,5 %). 

Kaulaudu biomehānisko īpašību izpētei par trīs punktu lieci tika izmantoti 

taisnstūra formas paraugi. Pielietojot fiziodispenseri Surgic Pro (NSK, Japāna), 

taisno galu un dimanta diska urbi ar diametru 5 mm, tika izveidoti taisnstūra 

formas kaulaudu bloki (1.9. att.). 
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1.9. att. Surgic pro fiziodispansers taisnstūra formas kaulu paraugu 

iegūšanai 
(fotogrāfija no darba autora personīgā arhīva) 

Taisnstūra formas kaula paraugi tika iegūti no operēta augšstilba kaula 

diafīzes daļas, neoperēta augšstilba kaula diafīzes daļas un apakšžokļa kaula 

leņķa rajona (1.10. att.). 

 

1.10. att. Shematisks trušu augšstilba un apakšžokļa kaula zīmējums –   

ar melno taisnstūri apzīmēta kaula paraugu izgriezuma vieta 
(Endoskeleton of Rabbit (With Diagram) 

NotesOnZoology.com, Fig. 29.11 un 29.19. 

(http://www.notesonzoology.com/rabbit/endoskeleton/endoskeleton-of-rabbit-with-

diagram-vertebrates-chordata-zoology/7690)) 
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Visi paraugi tika pielīdzināti vienam lielumam, izmantojot speciāli 

izgatavotu ierīci paraugu kalibrēšanai un abrazīvo slīpēšanas disku: augšstilba 

kaula paraugu platums 3,2 ± 0,02 mm, biezums 0,61 ± 0,02 mm; apakšžokļa 

kaula paraugu platums 3,2 ± 0,02 mm, 0,32 ± 0,02 mm biezums. Speciāla ierīce 

paraugu kalibrēšanai tika izgatavota un kalibrēta “Liepadent” zobu tehniskajā 

laboratorijā. Paraugi, kuri neatbilda noteiktiem izmēriem, netika izmantoti 

pētījumā (1.11. att.). 

 

1.11. att. Speciāli izgatavota ierīce paraugu kalibrēšanai un abrazīvais 

slīpēšanas disks kaulu paraugu pielīdzināšanai 
(fotogrāfija no darba autora personīgā arhīva) 

Kaulu paraugu platums un biezums tika izmērīts ar katetometru KM-6 

(Lomo, Krievija), mērījuma precizitāte ± 0,01 mm (1.12. att.). 
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1.12. att. KM-6 katetometrs, mērījuma precizitāte ± 0,01 mm 
(fotogrāfija no darba autora personīgā arhīva) 

Kaulu paraugi tika mērīti 550 mm attālumā no katetometra (1.13. att.). 

 

1.13. att. Kaulu parauga platuma un biezuma mērījumu iegūšana 
(fotogrāfija no darba autora personīgā arhīva) 

Paraugu lieces izpēte tika veikta stendā Zwick/Roell (BT1-FR2.5TN.D14, 

Vācija), kas aprīkots ar 2,50 ± 0,1 kN spēka tenzodevēju (1.14. att.). 
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1.14. att. Zwick/Roell lieces izpētes stends 
(fotogrāfija no darba autora personīgā arhīva) 

Kaulu paraugi tika ielikti 10 mm attālumā starp atbalstiem (1.15. att.). 

 

1.15. att. Parauga izpēte par trīs punktu lieci 
(fotogrāfija no darba autora personīgā arhīva) 

Stends tika izmantots kopā ar datorprogrammu testXpert 2.5 (Vācija), kas 

paredzēta testēšanas ierīces vadīšanai un datu apstrādei. Paraugi tika deformēti 

ar ātrumu 1 mm/min līdz parauga sabrukšanai. Noslogojuma stendā iegūtie dati 

tika apstrādāti ar testXpert 2.5 programmu. 
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Katrā sprieguma–deformācijas līknes punktā pēc stenda spiediena uzgaļa 

pārvietošanas programma automātiski aprēķināja parauga nolieci. Pēc formulām, 

kuras tika ievadītas programmā, automātiski tika aprēķināts graujošais 

spriegums, graujošā deformācija un lieces modulis.  

1.2.2. Rentgenoloģiskā pētījuma metode 

Operēta un neoperēta augšstilba ķermeņa kortikālā kaula blīvums tika 

mērīts ar konusa staru datortomogrāfijas palīdzību, izmantojot iCAT Next 

Generation aparatūru (Kavo, Vācija), (1.16. att.). 

 

1.16. att. iCAT Next Generation aparatūra konusa stara datortomogrāfijas 

attēla iegūšanai 
(fotogrāfija no darba autora personīgā arhīva) 

Aparatūra tika izmantota, vadoties pēc standarta darbības protokola 

(spriegums 120 KV, strāvas stiprums 38 mA, izmeklēšanas lauks (FOV) 17 cm, 

izšķirtspēja 0,4 vokseļi (trīsdimensiju attēla tilpuma mērvienība)). Iegūtie testa 

dati tika apstrādāti un analizēti, izmantojot aparatūrai specifisko programmatūru 

iCAT eXamVision (Kavo, Vācija). Paraugiem tika noteiktas attēla vokseļa 

nomelnējuma līmeņa vērtības. Vērtības, kas tika parādītas Haunsfīlda vienībās 

(HU), tika pārveidotas 1 : 1 radioloģiskās vokseļa nomelnējuma līmeņa vērtības 
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vienībās (Do-Gyoon Kim, 2014). Attēla nomelnējuma līmeņa vērtība tika 

noteikta 4 mm2 lielā laukā (1.17. att.). 

 

1.17. att. Konusa stara datortomogrāfijas attēls radioloģiskā attēla 

nomelnējuma blīvuma vērtības noteikšanai augšstilba ķermeņa kortikālajā 

kaulā – sagitālajā plaknē. Sarkanās līnijas – koronārā plakne, zilās līnijas 

– aksiālā plakne. Ar sarkano taisnstūri atzīmēts izmeklējamais lauks. 

Augšējā labajā stūrī var redzēt nosaukumus un parametrus:  

Mean – vidējais kaula minerālblīvums izmeklējamā laukā; SD – standarta 

deviācija; HU min – minimālais kaula minerālblīvums izmeklējamā laukā; 

HU max – maksimālais kaula minerālblīvums izmeklējamā laukā;  

Area – izmeklējamā lauka lielums 

 

1.2.3. Morfoloģiskā pētījuma metode 

Pētījumā tika izmantota klasiskā audu sagatavošanas metode  

33 kaulaudu paraugiem no apakšžokļa premolāra rajona. Kaulaudu 

morfoloģiskajai izpētei tika izmantota rutīnizmeklēšanas metode ar 

hematoksilīnu/eozīnu (Kiernan, 2015). 

Pēc kaulaudu bloku izdalīšanas audi tika ievietoti fiksējošā šķīdumā – 

10 % formalīnā uz divām nedēļām. Pēc fiksācijas kaulaudi tika dekalcinēti ar 

Osteodec šķīdumu (Bio-medica, Itālija), tad audi tika atūdeņoti, pielietojot 



 

 

27 

etilspirtu, un attaukoti ksilola šķīdumā. Pēc tam audi tika ieguldīti kasetēs ar 

parafīnu, izveidojot parafīna blokus, no kuriem tika sagatavoti 3–5 μm biezi 

griezumi un uzklāti uz priekšmetstikliem turpmākai apstrādei un krāsošanai ar 

hematoksilīnu/eozīnu. 

Trabekulārā kaula laukums tika izmērīts, izmantojot datorprogrammu 

Image Pro Plus 7 (Media Cybernetics, ASV). Visos kaulaudu paraugos pēc 

nejaušības principa tika izvēlēti trīs vienādi redzamības lauki (0,975 mm2). 

1.3. Datu statistiskās apstrādes metodes 

Visu datu statistiskā apstrāde, aprēķināšana un grafiskais attēlojums tika 

veikts ar speciālas programmatūras GraphPad PRISM v.6.0e (GraphPad 

Software Inc., Sandjego, Kalifornija, ASV) palīdzību. Dispersijas homogenitāte 

tika pārbaudīta ar Brown–Forsythe un Bartiett testu palīdzību. Nevienmērīga 

sadalījuma gadījumā dažādu grupu skaitlisko mainīgo vērtību vidējās vērtības 

tika salīdzinātas, izmantojot neparametrisko kritēriju ANOVA testu jeb Kruskal–

Wallis testu un kā post-hoc procedūru pēc tam pielietoja Benjamini, Krieger un 

Yekutieli metodi. 

Visi rezultāti tika izteikti kā mediānas (Md) ar starpkvartiļu diapazonu 

(IQR). Divi lielumi tika uzskatīti par statistiski nozīmīgi atšķirīgiem, ja starpības 

ticamības līmenis starp tiem bija lielāks par 95 % (p < 0,05).  
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2. Rezultāti 

2.1. Biomehāniskā pētījuma un datu statistiskās apstrādes rezultāti 

augšstilba kaula paraugos 

Visi kaula paraugi, kuri tika izmantoti augšstilba kaulu biomehānisko 

parametru noteikšanai, tika iedalīti trīs grupās: 

1) placebo ķirurģijas grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā tika 

radīts defekts, bet materiāls netika ielikts; 

2) HAP/TCP grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā defekts tika 

aizpildīts ar HAP/TCP (70/30) granulām; 

3) HAP/TCP/5 % Sr grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā 

defekts tika aizpildīts ar HAP/TCP (70/30) granulām, kam pievienoti  

5 % stroncija. 

2.1.1. Graujošās deformācijas noteikšanas un datu statistiskās 

apstrādes rezultāti 

Operēta augšstilba placebo ķirurģijas grupas paraugiem graujošā 

deformācija bija 1,43 (1,57−1,20) %, kas ir statistiski ticamāki lielāks nekā 

HAP/TCP grupas paraugiem 1,16 (1,18−1,13) %, p = 0,002, un HAP/TCP/5 % 

Sr grupas paraugiem 1,04 (1,14−0,86) %, p = 0,005. Tika atrastas statistiski 

ticamas graujošās deformācijas atšķirības starp HAP/TCP un HAP/TCP/5 % Sr 

grupas paraugiem: HAP/TCP grupas kaulu paraugu graujošā deformācija ir 

lielāka nekā HAP/TCP/5 % Sr grupas kaulu paraugu graujošā deformācija, p = 

0,02 (2.1. att.). 
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2.1. att. Operēta augšstilba paraugu graujošā deformācija dažādām 

grupām 

Neoperēta augšstilba placebo ķirurģijas grupas paraugiem graujošā 

deformācija bija 1,27 (1,42−1,17) %, kas ir statistiski ticamāki lielāka nekā 

HAP/TCP grupas paraugiem 1,06 (1,15–0,93) %, p = 0,012, un HAP/TCP/5 % 

Sr grupas paraugiem 1,02 (1,14−0,9) %, p = 0,003. Statistiski ticamas graujošās 

deformācijas atšķirības starp HAP/TCP un HAP/TCP/5 % Sr grupas paraugiem 

netika atrastas, p = 0,64 (2.2. att.). 

 

2.2. att. Neoperēta augšstilba paraugu graujošā deformācija dažādām 

grupām 
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2.1.2. Graujošā sprieguma noteikšanas un datu statistiskās 

apstrādes rezultāti 

Operēta augšstilba paraugu statistiski ticamas graujošā sprieguma 

atšķirības starp visām trim grupām paraugu lieces laikā netika konstatētas 

(p > 0,05): graujošā sprieguma lielums placebo ķirurģijas grupas paraugiem bija 

176,7 (216−154) MPa, HAP/TCP grupas paraugiem 194,6 (207,2 − 169,9) MPa 

un HAP/TCP/5 % Sr grupas paraugiem 193,7 (208,1−176,1) MPa (2.3. att.). 

 

2.3. att. Operēta augšstilba paraugu graujošais spriegums dažādām 

grupām 

Neoperēta augšstilba placebo ķirurģijas grupas paraugiem graujošais 

spriegums bija 155,5 (174,7−140,8) МРа, kas ir statistiski ticami mazāks nekā 

HAP/TCP grupas paraugiem 209,2 (234,2−164,4) МРа, p = 0,017, un 

HAP/TCP/5 % Sr grupas paraugiem 177,7 (200,3−165,5) МРа, p = 0,026. 

Statistiski ticamas graujošā sprieguma atšķirības starp HAP/TCP un 

HAP/TCP/5 % Sr grupas paraugiem netika atrastas, p = 0,46 (2.4. att.). 
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2.4. att. Neoperēta augšstilba paraugu graujošais spriegums dažādām 

grupām 

2.1.3. Lieces moduļa noteikšanas un datu statistiskās apstrādes 

rezultāti 

Lieces modulis raksturo materiāla stingumu: jo lielāks ir lieces modulis, 

jo materiāls ir stingāks. Pētījuma rezultāti pierādīja, ka operēta augšstilba 

placebo ķirurģijas grupas paraugu lieces modulis bija 16,31 (18,66−12,15) GPа, 

kas ir statistiski ticami mazāks nekā HAP/TCP grupas paraugiem 19,87 

(21,10−17,94) GPа, p = 0,01, un HAP/TCP/5 % Sr grupas paraugiem 21,88 

(27,53−21,09) GPа, p = 0,005. Tika atrastas statistiski ticamas lieces moduļa 

atšķirības starp HAPTCP un HAP/TCP/5 % Sr grupas paraugiem: HAP/TCP 

grupas kaulu paraugu lieces modulis ir mazāks nekā HAP/TCP/5 % Sr grupas 

kaulu paraugu lieces modulis, p = 0,02 (2.5. att.). 
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2.5. att. Operēta augšstilba paraugu lieces modulis dažādām grupām 

Neoperēta augšstilba placebo ķirurģijas grupas paraugu lieces modulis 

bija 14,91 (17,36–13,6) GPа, kas ir statistiski ticami mazāks nekā HAP/TCP 

grupas paraugiem 21,86 (25,81–19,6) GPа, p = 0,004, un HAP/TCP/5 % Sr 

grupas paraugiem 22,11 (23,41–20,29) GPа, p = 0,006. Statistiski ticamas lieces 

moduļa atšķirības starp HAP/TCP un HAP/TCP/5% Sr grupas paraugiem netika 

atrastas, p = 0,87 (2.6. att.). 

 

2.6. att. Neoperēta augšstilba paraugu lieces modulis dažādām grupām 
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2.2. Biomehāniskā pētījuma un datu statistiskās apstrādes rezultāti 

apakšžokļa kaula paraugos 

Visi kaula paraugi, kuri tika izmantoti apakšžokļa kaulu biomehānisko 

parametru noteikšanai, tika iedalīja trīs grupās: 

1) placebo ķirurģijas grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā tika 

radīts defekts, bet materiāls netika ielikts; 

2) HAP/TCP grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā defekts tika 

aizpildīts ar HAP/TCP (70/30) granulām; 

3) HAP/TCP/5 % Sr grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā 

defekts tika aizpildīts ar HAP/TCP (70/30) granulām, kam pievienoti 5 % 

stroncija. 

2.2.1. Graujošās deformācijas noteikšanas un datu statistiskās 

apstrādes rezultāti 

Placebo ķirurģijas grupas paraugiem graujošā deformācija bija 2,04 

(2,37–1,76) %, kas ir statistiski ticamāki lielāka nekā HAP/TCP grupas 

paraugiem 1,46 (1,49−1,27) %, p = 0.0003, un HAP/TCP/5 % Sr grupas 

paraugiem 1,37 (1,94−1,03) %, p = 0,02. Statistiski ticamas graujošās 

deformācijas atšķirības starp HAP/TCP un HAP/TCP/5 % Sr grupas paraugiem 

netika atrastas, p > 0,99 (2.7. att.). 
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2.7. att. Apakšžokļa kaula paraugu graujošā deformācija dažādām grupām 

 

2.2.2. Graujošā sprieguma noteikšanas un datu statistiskās 

apstrādes rezultāti 

Placebo ķirurģijas grupas paraugiem graujošais spriegums bija 89,36 

(108,6−77,44) МРа, kas ir statistiski ticami mazāk nekā HAP/TCP grupas 

paraugiem 183 (202,7−155,2) МРа, p= 0,0003, un HAP/TCP/5% Sr grupas 

paraugiem 241,9 (250,9−234,9) МРа, p = 0,0007. Tika atrastas statistiski ticamas 

graujošā sprieguma atšķirības starp HAP/TCP un HAP/TCP/5 % Sr grupām: 

HAP/TCP grupas kaulu paraugu graujošais spriegums ir mazāks nekā 

HAP/TCP/5 % Sr grupas kaulu paraugu graujošais spriegums, p = 0,022  

(2.8. att.). 
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2.8. att. Apakšžokļa kaula paraugu graujošais spriegums dažādām grupām 

 

2.2.3. Lieces moduļa noteikšanas un datu statistiskās apstrādes 

rezultāti 

Placebo ķirurģijas grupas paraugu lieces modulis bija 5,25 (7,23–4,35) 

GPа, kas ir statistiski ticami mazāks nekā HAP/TCP grupas paraugiem 12,44 

(17,71−11,55) GPа, p = 0,0003, un HAP/TCP/5 % Sr grupas paraugiem 15,83 

(20,8−14,67) GPа, p = 0,0007. Statistiski ticamas lieces moduļa atšķirības starp 

HAP/TCP un HAP/TCP/5 % Sr grupas paraugiem netika atrastas, p = 0,29 (2.9. 

att.). 

 

2.9. att. Apakšžokļa kaula paraugu lieces modulis dažādām grupām 
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2.3. Rentgenoloģiskā pētījuma un datu statistiskās apstrādes 

rezultāti augšstilba kaula paraugos 

Visi kaula paraugi, kuri tika izmantoti augšstilba kaulu minerālblīvuma 

noteikšanai, tika iedalīti trīs grupās: 

1) placebo ķirurģijas grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā tika 

uztaisīts defekts, bet materiāls netiek ielikts; 

2) HAP/TCP grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā defekts tika 

aizpildīts ar HAP/TCP (70/30) granulām; 

3) HAP/TCP/5 % Sr grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā 

defekts tika aizpildīts ar HAP/TCP (70/30) granulām, kam pievienoti 5 % 

stroncija. 

Operētā augšstilba placebo ķirurģijas grupas paraugiem kortikālā kaula 

blīvums bija 923 (1056−843,5) HU, kas ir statistiski ticami mazāks nekā 

HAP/TCP grupas paraugiem 1302 (1350−1209) HU, p = 0,016, un 

HAP/TCP/5 % Sr grupas paraugiem 1344 (1459−1156) HU, p = 0,042. 

Statistiski ticamas kortikālā kaula blīvuma atšķirības starp HAP/TCP un 

HAP/TCP/5 % Sr grupas paraugiem netika atrastas, p = 0,761 (2.10. att.). 

 

2.10. att. Operēta augšstilba paraugu kortikālā kaula blīvums dažādām 

grupām 
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Neoperēta augšstilba placebo ķirurģijas grupas paraugiem kortikālā kaula 

blīvums bija 935,5 (1053−876) HU, kas ir statistiski ticami mazāks nekā 

HAP/TCP grupas paraugiem 1212 (1360−1138) HU, p = 0,016, un 

HAP/TCP/5 % Sr grupas paraugiem 1261 (1315 − 1090) HU, p = 0,012. 

Statistiski ticamas kortikālā kaula blīvuma atšķirības starp HAP/TCP un 

HAP/TCP/5% Sr grupas paraugiem netika atrastas, p > 0,99 (2.11. att.). 

 

2.11. att. Neoperēta augšstilba paraugu kortikālā kaula blīvums dažādām 

grupām 

2.4. Rentgenoloģiskā pētījuma un datu statistiskās apstrādes 

rezultāti apakšžokļa kaula paraugos 

Visi kaula paraugi, kuri tika izmantoti apakšžokļa kaulu minerālblīvuma 

noteikšanai, tika iedalīti trīs grupās: 

1) placebo ķirurģijas grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā tika 

uztaisīts defekts, bet materiāls netiek ielikts; 

2) HAP/TCP grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā defekts tika 

aizpildīts ar HAP/TCP (70/30) granulām; 
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3) HAP/TCP/5% Sr grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā defekts 

tika aizpildīts ar HAP/TCP (70/30) granulām, kam pievienoti 5 % 

stroncija. 

Placebo ķirurģijas grupas paraugiem kortikālā kaula blīvums bija 709,5 

(807−645) HU, kas ir statistiski ticami mazāk nekā HAP/TCP grupas paraugiem 

871 (1047−829) HU, p = 0,024, un HAP/TCP/5% Sr grupas paraugiem 916 

(962−876) HU, p = 0,006. Statistiski ticamas kortikālā kaula blīvuma atšķirības 

starp HAP/TCP un HAP/TCP/5 % Sr grupas paraugiem netika atrastas, p = 0,522 

(2.12. att.). 

 

2.12. att. Apakšžokļa kaula paraugu kortikālā kaula blīvums dažādām 

grupām 
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2.5. Operēta un neoperēta augšstilba biomehānisko parametru un 

minerālblīvuma salīdzinājums pēc dažāda biomateriāla 

implantācijas 

Visi kaula paraugi, kuri tika izmantoti operēta un neoperēta augšstilba 

kaulu biomehānisko parametru un blīvuma salīdzināšanai, tika iedalīja četrās 

grupās: 

1) HAP/TCP LA grupa: operēta augšstilba kaulu paraugi – labajā augšstilbā 

trochanter major rajonā defekti tika aizpildīti ar HAP/TCP (70/30) 

granulām; 

2) HAP/TCP KA grupa: neoperēta augšstilba kaulu paraugi – labajā 

augšstilbā trochanter major rajonā defekts netika aizpildīts ar HAP/TCP 

(70/30) granulām; 

3) HAP/TCP/5% Sr LA grupa: operēta augšstilba kaulu paraugi – labajā 

augšstilbā trochanter major rajonā defekts tika aizpildīts ar HAP/TCP 

(70/30) granulām, kam pievienoti 5 % stroncija. 

4) HAP/TCP/5% Sr LA grupa: neoperēta augšstilba kaulu paraugi – labajā 

augšstilbā trochanter major rajonā defekts tika aizpildīts ar HAP/TCP 

(70/30) granulām, kam pievienoti 5 % stroncija. 

Salīdzinot operētu un neoperētu augšstilba kaulu paraugu graujošo 

deformāciju, graujošo spriegumu, elastības moduli un blīvumu, netika atrastas 

statistiski ticamas atšķirības (p > 0,05), (2.13.–2.16. att.).  
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2.13. att. Operēta un neoperēta augšstilba paraugu graujošās deformācijas 

salīdzinājums pēc dažāda biomateriāla implantācijas 

 

2.14. att. Operēta un neoperēta augšstilba paraugu graujošā sprieguma 

salīdzinājums pēc dažāda biomateriāla implantācijas 
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2.15. att. Operēta un neoperēta augšstilba paraugu lieces moduļa 

salīdzinājums pēc dažāda biomateriāla implantācijas 

 

 

2.16. att. Operēta un neoperēta augšstilba paraugu minerālblīvuma 

salīdzinājums pēc dažāda biomateriāla implantācijas 
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2.6. Morfoloģiskā pētījuma un datu statistiskās apstrādes rezultāti 

apakšžokļa kaula paraugos 

Visi kaula paraugi, kuri tika izmantoti apakšžokļa trabekulāra kaula 

laukuma noteikšanai, tika iedalīja četrās grupās: 

1) kontroles grupa: veseli truši; 

2) placebo ķirurģijas grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā tika 

radīts defekts, bet materiāls netika ielikts; 

3) HAP/TCP grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā defekts tika 

aizpildīts ar HAP/TCP (70/30) granulām; 

4) HAP/TCP/5% Sr grupa: labajā augšstilbā trochanter major rajonā defekts 

tika aizpildīts ar HAP/TCP (70/30) granulām, kam pievienoti 5 % 

stroncija. 

Trabekulārā kaula laukums kontroles grupas paraugiem bija lielāks, 

salīdzinot ar osteoporozes grupu (placebo ķirurģijas grupas, HAP/TCP grupas, 

HAP/TCP5% Sr grupas) paraugiem. Trabekulārā kaula laukums kontroles grupā 

bija 0,20 mm2 (0,176–0,233 mm2), kas ir statistiski ticami lielāks (p <0,0001) 

nekā HAP/TCP grupā (0,127 mm2; 0,118–0,149 mm2), HAP/TCP/5 % Sr grupā 

(0,136 mm2; 0,108–0,166 mm2) un placebo ķirurģijas grupā (0,135 mm2; 0,126–

0,164 mm2). Statistiski ticamas atšķirības starp HAP/TCP, HAP/TCP/5 % Sr un 

placebo ķirurģijas grupām netika atrastas, p> 0,05 (2.17. att.).  
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2.17. att. Trabekulārā kaula laukums dažādām pētījuma grupām  



 

 

44 

3. Diskusija 

Darbs tika realizēts Valsts pētījumu programmas Nr. 2014.10-4/VPP-

3/21 “Daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas”, 

projekts Nr. 4 “Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam 

pielietojumam”, ietvaros, un tas ir liela projekta sastāvdaļa, kura mērķis ir radīt 

un izpētīt jaunus, pielietojamus un konkurētspējīgus biomateriālus – 

nanostrukturētus kompozītmateriālus osteoporotisku kaulaudu pastiprināšanai 

un aizvietošanai. Pieaugot dzīves līmenim, katra valsts saskaras ar sabiedrības 

novecošanas problēmu risināšanu, kas saistīta ar cilvēkiem, kuru dzīves kvalitāte 

ir atkarīga no balsta un kustību sistēmas slimību izraisītiem kaulu funkciju 

traucējumiem, kas ir otrs izplatītākais cēlonis invaliditātei globālā līmenī (Sözen 

et al., 2017). Pēc Eiropas Savienības datiem, Latvijā apmēram 33 % iedzīvotāju 

(t. i., 700 000 cilvēku) sirgst ar balsta un kustības sistēmas slimībām, tādām kā 

osteoporoze, reimatoīdais artrīts, osteoartrīts, spondiloze, podagra, un vairāk 

nekā 200 citu slimību, kurām ir hroniska gaita un kuru dēļ cilvēks ātri kļūst par 

darba nespējīgu invalīdu.  

Līdztekus osteoporozes vispārējai medikamentozai ārstēšanai pēdējā 

laikā notiek pētījumi par osteoporotiskā kaula pastiprināšanu lūzumu profilaksei 

biežākajās potenciālajās lūzumu vietās (Cosman et al., 2014; Iaquinta et al., 

2019). Iaquinta et al. apskatā tika ņemti vērā dažādi audu inženierijas aspekti, 

kas tika izmantoti kaulu inženierijā. Tiek implantēti visvairāk izpētītie kaulaudus 

aizvietojošie materiāli, kas tiek modificēti, lai izstrādātu jaunas struktūras un 

tehnoloģijas. Arī mūsu pētījumā, kas tika realizēts VPP projekta ietvaros, tika 

paredzēts izpētīt jaunus multifunkcionālus materiālus un metodes kaulaudu 

apjoma un mehānisko īpašību pastiprināšanai, kaulaudu remineralizācijai un 

kaulaudu reosifikācijai, kaulaudu remodelāciju pavēršot vēlamajā virzienā – no 

atrofijas uz kaula jaunveidošanos – osteoporotisku kaulu ārstēšanu un 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%26%23x000f6%3Bzen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28293453
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osteoporozes profilaksi, papildinot iepriekš pētītos un klīnikā pielietojamos 

divfāžu kalcija fosfātu biokeramikas materiālus ar stroncija joniem. 

Biosaderīgu biomateriālu izstrādē nozīmīga loma ir in vivo 

novērojumiem, jo tikai pēc pozitīva atzinuma par materiāla biosaderību materiāls 

var tikt virzīts tālākiem klīniskiem pētījumiem. Pirms in vivo pētījumiem notiek 

stingra piemērotāko biomateriālu atlase in vitro pētījumiem, pielietojot šūnu 

kultūras. Tiek izmantotas dažādas metodes dzīvnieku osteoporozes 

ierosināšanai, starp kurām visplašāk izplatīta ir dzīvnieku sieviešu dzimtes 

bilaterālā ovariektomija. Citas metodes, kuras parasti izmanto osteoporozes 

ierosināšanai, ir imobilizācija, diētas maiņa un glikokortikoīdu ievadīšana 

(Calciolari et al., 2017). Līdzīgas osteoporozes ierosināšanas metodes ir 

izmantotas arī mūsu petījumā. 

Pēcmenopauzes osteoporozes imitēšanai tiek izmantoti vairāki dzīvnieku 

modeļi, galvenokārt grauzēji (Kalu, 1991; Turner, 2001). Žurkas un peles parasti 

tiek izmantotas zemās cenas, turēšanas un pārvadāšanas ērtuma dēļ, bet tās 

nesasniedz pilnīgu skeleta briedumu, kauliem nav Haversa kanālu sistēmas, ir 

mazizteikta remodelēšanās kortikālajā kaulā. Šie apstākļi ierobežo žurku un peļu 

izmantošanu osteoporozes pētījumos, īpaši kaulaudu minerālblīvumu 

ietekmējošu medikamentu izpētē, kas pieprasa kortikālā un trabekulārā kaula 

remodelēšanās dinamikas novērtēšanu. Wanderman et al. savā pētījumā secināja, 

ka mazāku dzīvnieku izmantošana apgrūtina implantācijas operāciju tehniskā 

ziņā, kā arī grūti izvērtēt osteoporozes medikamentu efektivitāti kaulaudu 

uzbūves īpatnību dēļ (Wanderman et al., 2018). Savukārt Kimmel pētījuma dati 

liecina, ka lielāku dzīvnieku (piem., suņu, aitu, pērtiķu) izmantošana 

eksperimentālajās operācijās tehnoloģiskā ziņā tās vairāk tuvinātu cilvēku 

operācijām, bet tās nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ un piešķirtā finansējuma 

ietvaros (Kimmel, 2001). Castaneda et al. biomateriālu pētījumos rekomendē 

izmantot trušus, jo viņiem ir aktīva kaulaudu remodelēšanās. Trušu un cilvēku 
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audos novērojamās morfoloģiskās pārmaiņas ir līdzīgas un salīdzināmas. Truši 

ir labs modelis eksperimentālas osteoporozes pētījumiem, jo sasniedz skeleta 

briedumu 7–8 mēnešos un tiem ir ievērojama remodelēšanās kortikālajā kaulā 

(Castaneda et al., 2008). Mūsu eksperimentālajā pētījumā kā dzīvnieku modelis 

tika izmantoti truši. 

Analizējot literatūras avotus, netika atrasts neviens pētījums, kurā tikuši 

salīdzināti kaulaudu biomehāniskie parametri vai minerālblīvums blakus 

biomateriāla implantācijas vietai un attālināti no tās, kā osteoporozes modeli 

izmantojot dzīvniekus. Turklāt bieži vien tajos analizēti kaulu paraugi no divām 

vai trim dzīvnieku grupām. Mūsu pētījumu var uzskatīt par unikālu, jo tika 

analizēti 102 kaulaudu paraugi no 13 dažādām dzīvnieku grupām, salīdzinot 

kaulaudu paraugus pēc divfāžu kalcija fosfāta biokeramikas implantācijas ar vai 

bez stroncija klātbūtnes ar placebo ķirurģijas un kontroles grupas kaulaudu 

paraugiem trušiem ar eksperimentālo osteoporozi. Tika izvērtēti biomehāniski 

parametri (graujošā deformācija, graujošais spriegums un elastības modulis) un 

minerālblīvums osteoporotisku kaulu paraugiem. Kaulu paraugi tika ņemti no 

operēta augšstilba ķermeņa daļas pēc iespējas tuvāk implantācijas vietai, lai 

noteiktu lokālu biomateriāla ietekmi, kā arī no neoperēta augšstilba ķermeņa 

daļas un apakšžokļa kaula leņķa rajona, lai noteiktu sistēmisku biomateriāla 

iedarbību. 

Lai pierādītu osteoporozi, tika noteikts trabekulārā kaula laukums 

apakšžokļa kaula premolārā rajonā trušiem ar eksperimentālo osteoporozi un 

veseliem dzīvniekiem. Tika novērotas statistiski ticamas atšķirības veseliem un 

osteoporotiskiem trušiem: trabekulārā kaula laukums veseliem trušiem bija 

0,20 mm2, savukārt osteoporotiskiem trušiem variēja no 0,127 mm2 līdz 

0,136 mm2, kas ir statistiski ticami mazāks, salīdzinot ar veselo trušu trabekulāro 

kaulu laukumu. Mūsu pētījumā netika atrastas statistiski ticamas trabekulārā 

kaula laukuma atšķirības starp osteoporotisku dzīvnieku grupām trīs mēnešus 
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pēc biomateriāla implantācijas un placebo ķirurģijas. Līdzīgi rezultāti ir Baier et 

al. pētījumā, kurā tika salīdzināts kalcija fosfāta cements ar stronciju saturošo 

kacija fosfāta cementu, ņemot vērā to lokālo un sistēmisko iedarbību uz 

kaulaudiem eksperimentālā osteoporozes dzīvnieku modelī. Savā pētījumā 

autors konstatēja līdzīgu kaulaudu apjomu vienu un trīs mēnešus pēc kalcija 

fosfātu saturoša biomateriāla implantācijas ar vai bez stroncija klātbūtnes. Taču, 

analizējot žurku kaulu paraugus pēc sešiem mēnešiem, lielākais trabekulārā 

kaula apjoms bija stronciju saturošo biomateriālu grupā (Baier et al., 2013). Tas 

tika apstiprināts arī Ni et al. pētījumā, kurā, izmantojot trušu modeli, stronciju 

saturošs hidroksiapatīta cements tika izmantots primārā gūžas locītavas 

protezēšanā. Autora darbā tika konstatēts, ka pēc sešiem mēnešiem stroncija 

klātbūtnē veidojas lielāks kaula apjoms, salīdzinot ar trušu grupu, kur kā kaulu 

aizvietojošais biomateriāls tika izmantots polimetilmetakrilāta cements (Ni et al., 

2006). Mūsu un citu autoru iegūtie dati liecina par to, ka jaunveidoto kaulu 

apjoms stronciju jonu ietekmes rezultātā ir atkarīgs no laika perioda pēc 

implantācijas. 

No dažādiem pieejamajiem kaulaudu aizvietošanas biomateriāliem tikai 

autologiem kaula transplantātiem piemīt osteokonduktīvas, osteoinduktīvas un 

osteogēnas īpašības (Sakkas et al., 2017). Tomēr šim biomateriālam piemīt 

neparedzamas resorbcijas īpašības, tas ir pieejams ierobežotā daudzumā, un 

pastāv inficēšanas risks (Nkenke et al., 2014; Jensen et al., 2016). Tādēļ liela 

uzmanība tiek pievērsta biokeramisko materiālu (hidroksiapatīta)pētniecībai, 

šiem materiāliem jābūt ar bioloģiskas saderība, osteovadītspējas un 

bionoārdīšanās īpašībām. Schlickewei et al. pētījumā izveidoti defekti veselo 

trušu apakšstilba kaulā tika pildīti ar HAP biokeramikas granulām. Pēc  

12 nedēļām tika novērota kaulaudu jaunveidošanās. Dzīvnieku kaulā ieauga 

kaula transplantāts, un uz tā virsmas izveidojās jauns kauls (Schlickewei et al., 

2015). Mūsu pētījuma darba rezultātos var novērot kaulu biomehānisku 
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parametru uzlabojumu un minerālblīvuma palielināšanos eksperimentālo 

dzīvnieku grupām pēc biomateriāla implantācijas. Savukārt līdzīgais trabekulārā 

kaula laukums visām osteoporotisko dzīvnieku grupām liecina par nemainīgu 

kaula apjomu. 

Divfāzu kalcija fosfāta biomateriālus var izmantot kā kaulaudu 

aizvietošanas materiālus, lai stiprinātu osteoporotisko kaulu un uzlabotu 

kaulaudu dzīšanu (Salma et al., 2013). Sulaiman et al. savā pētījumā secināja, ka 

80 % trikacija fosfāta un 20 % hidroksiapatīta kombinācija nodrošina mehānisku 

izturību un veido 60–70 % kaulaudu. Trikalcija fosfāts kalpo kā bagāts kalcija 

un fosfora avots, kas var viegli asimilēties un absorbēties (Sulaiman et al., 2013). 

Tas ir ļoti bioloģiski saderīgs, izveido resorbējošu bloķēšanas tīklu defekta vietā, 

lai veicinātu sadzīšanu un nodrošinātu sākotnēju kalcija un ortofosfāta jonu 

izdalīšanos asinsvados, tādējādi nodrošinot jaunu kaulu veidošanos (Sulaiman et 

al., 2013; Salma et al., 2015). Ishakawa et al. pētījumā salīdzināja trīs 

komerciālus kaulaudu aizstājējus ar dažādu sastāvu: hidroksiapatītu (HAP, 

Neobone®), karbonāta apatītu (CO3AP, Cytrans®) un trikalcija fosfātu (TCP, 

Cerasorb®). Pētījuma rezultāti parādīja, ka jauna kaula veidošana un kaula 

aizstājēja resorbcija ir atkarīga no biomateriāla veida. HAP gadījumā 4 nedēļas 

pēc implantācijas jaunu kaulu veidošanās esošā kaula apkārtnē bija ierobežota 

un jauna kaula daudzums bija ļoti mazs, 12. nedēļā kaulu daudzums bija gandrīz 

tāds pats. Atšķirībā no HAP, CO3AP gadījumā gan 4., gan 12. nedēļā tika 

izveidots daudz lielāks kaulaudu daudzums. Lielāku CO3AP granulu daļu  

12. nedēļā daļēji nomainīja jaunizveidoti kaulaudi. Interesanti dati bija TCP 

gadījumā, kad 4. nedēļā gandrīz netika novērota kaulaudu veidošanās – materiāls 

palika pie kaula defekta, bet 12 nedēļas pēc biomateriāla implantācijas izveidojās 

liels kaulaudu daudzums un lielākā daļa materiāla šajā laikā tika absorbēta 

(Ishakawa et al., 2010). Ar šo darbu autoru rezultātiem ir pamatoti mūsu 

pētījumā izmantoto biomateriālu izvēle: HAP biokeramikas sastāvā tika 
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izmantots, lai jaunizveidotam kaulam nodrošinātu mehānisku izturību, savukārt 

TCP nodrošina jauna kaula veidošanos.  

Lielākais kalcija fosfāta biomateriālu daudzums nav viendabīgs un satur 

mikroelementus, kuriem ir būtiska loma augšanā un kaulu atjaunošanā (Ehret et 

al., 2017). Stroncijs pēc bioloģiskajām īpašībām ir līdzīgs kalcijam, tādēļ 

uzkrājas kaulos. Agrāk stroncija ranelāts tika pielietots osteoporozes sistēmiskā 

ārstēšanā (piem., Protelos, Francija), bet tā biopieejamība ievērojami samazinās 

(par 60–70 %) atkarībā no pacienta uztura režīma. Sistēmiskajai stroncija 

ranelāta lietošanai ir arī vairākas nopietnas blaknes – gremošanas traucējumi, 

psihiskas izmaiņas, venoza tromboze un miokarda infarkts (Jonville-Bera et al., 

2011). Hao et al. pētījums parādīja, ka stroncijs varētu uzlabot mezenhimālo 

cilmes šūnu osteogēno diferenciāciju un kaulu veidošanos in vivo, kā arī 

samazināt osteoklastu skaitu un aktivitāti (Hao et al., 2015). Tā kā stroncijs 

darbojas kā duāls aģents, optimālais stroncija daudzums joprojām ir pētniecības 

jautājums. Kā aprakstīts literatūrā, stroncija daudzums biokeramikā ir robežās no 

1 % līdz 100 % (Ehret et al., 2017). Saint-Jean et al. savā pētījumā pierādīja, ka 

zema stroncija koncentrācija biomateriālos samazina kaulu resorbciju un stimulē 

kaulu veidošanos (Saint-Jean et al., 2005). Līdzīgi Grynpas et al. pētījumā, 

žurku mugurkaula skriemeļu tilpums palielinājās par 17% (Grynpas et al., 1996). 

Arī mūsu pētījumā biomateriāli ar nelielu stroncija daudzumu, uzlaboja kaulu 

biomehāniskās īpašības, salīdzinot ar pārējām osteoporotisku dzīvnvieku 

grupām. Savukārt, netika atrastas statistiski ticamas kaulu minerālblīvuma 

atšķirības pēc biomateriāla implantācijas ar vai bez stroncija klātbūtnes. 

Literatūras datos ir pierādīts, ka lielākas Sr devas izraisa pretēju efektu, 

kavējot kaulaudu mineralizācijas procesu (Grynpas et al., 1996). Līdzīga 

negatīva ietekme tika novērota in vitro osteoblastos, kur lielākas Sr devas (> 

20μg/ml) traucēja hidroksilapatīta veidošanos, samazinot kaulaudu 

mineralizāciju (Verbercmoes et al., 2003). Tādēļ, lai labāk izprastu to lomu, 
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osteoporotisko kaulaudu atjaunošanās mehānismos nepieciešami turpmāki 

pētījumi ar dažādu stroncija daudzumu biomateriālā. 

Pētot Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu 

inovāciju un attīstības centra divfāžu kalcija fosfāta biokeramikas ietekmi uz 

kaulaudiem implantācijas vietas tuvumā (labajā augšstilbā), bija jānoskaidro, vai 

šim biomateriālam ir arī kaut kāda ietekme uz kaulaudiem attālinātos rajonos, 

piemēram, kreisajā augšstilbā. Mūsu pētījumā tika salīdzināti abu augšstilbu 

biomehāniskie parametri un minerālblīvums pēc biomateriāla implantācijas. 

Salīdzinot operētu un neoperētu augšstilba paraugu graujošo deformāciju, 

graujošo spriegumu, elastības moduli un minerālblīvumu, statistiski ticamas 

atšķirības netika atrastas (p > 0,05). No tā var secināt, ka pētījumā izmantoto 

biomateriālu ietekme uz osteoporotisko kaulu biomehāniskiem parametriem un 

minerālblīvumu implantācijas vietas tuvumā (labajā augšstilbā) un attālinātā 

rajonā (kreisajā augšstilbā) ir vienāda, kas liecina par sistēmisku biomateriāla 

iedarbību uz osteoporotisko trušu kaulaudiem. 
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Secinājumi 

1. Osteoporotisko trušu paraugu graujošā deformācija pēc biomateriāla 

implantācijas ir statistiski ticami mazāka, salīdzinot ar placebo ķirurģijas grupu, 

kas liecina par kaulu uzlabotu spēju pretoties deformācijas spēkiem. 

2. Neoperēta augšstilba un apakšžokļa paraugu graujošais spriegums pēc 

biomateriāla implantācijas ir statistiski ticami lielāks, salīdzinot ar placebo 

ķirurģijas grupu, kas liecina par kaulu izturības palielināšanu. Savukārt operēta 

augšstilba paraugu grupās statistiski ticamas atšķirības netika atrastas. 

3. Operēta, neoperēta augšstilba un apakšžokļa paraugu elastības modulis 

pēc biomateriāla implantācijas ir statistiski ticami lielāks, salīdzinot ar placebo 

ķirurģijas grupu, kas liecina par kaulu stinguma īpašību palielināšanos. 

4. Osteoporotisko trušu paraugu minerālblīvums pēc biomateriāla 

implantācijas ir statistiski ticami lielāks, salīdzinot ar placebo ķirurģijas grupu, 

kas liecina par sistēmisku biomateriālu iedarbību uz eksperimentālo dzīvnieku 

kauliem. 

5. Salīdzinot operēta un neoperēta augšstilba paraugu biomehāniskos 

parametrus un minerālblīvumu grupām pēc biomateriālu implantācijas, statistiski 

ticamas atšķirības netika atrastas, kas liecina par vienādu biomateriālu iedarbību 

uz osteoporotiskiem kauliem, kas atrodas attālināti no implantācijas vietas. 

6. Stronciju saturoši biomateriāli uzlabo kaulu biomehāniskās īpašības, 

salīdzinot ar pārējām osteoporotisku dzīvnvieku grupām. Savukārt netika atrastas 

statistiski ticamas kaulu minerālblīvuma atšķirības pēc biomateriāla 

implantācijas ar vai bez stroncija klātbūtnes. 

7. Šķērsgriezumā trabekulārā kaula laukums veselo trušu kaulu paraugiem 

bija statistiski ticami lielāks nekā osteoporotiskiem trušiem, kas ir 

eksperimentālo dzīvnieku grupu osteoporozes pierādījums. Savukārt līdzīgais 

trabekulārā kaula laukums visām osteoporotisko dzīvnieku grupām liecina par 

nemainīgu kaula apjomu pēc biomateriāla implantācijas.  
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