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Сәйкестік. Қазіргі уақытта әртүрлі этиологиялы сүйек тінінің ақауларының 

стандартты емі оны авто- немесе аллогрансплантатпен толтыру болып табылады. Алайда, 

пайдаланылатын аллогрансплантаттардың басым бөлігі импортталады және олар Дәрілік 

заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 

мемлекеттік тізілімінде тіркелмеген, бұл Қазақстан Республикасының аумағында бұл 

препараттарды қолдануды қиындатады. Ортопедиялық операцияларға арналған шетелдік 

сүйек-пластикалық материалдардың жоғары құнын атап өткен жөн, сонымен қатар 

ақауларды ауыстыру кезінде бұл препараттардың үлкен көлемі қажет. Остеоиндукторлық 

заттармен біріктірілген дуплексті отандық остеопластикалық материалды жасау сүйек 

ақаулары мен жалған буындары бар науқастарды емдеуге, мүгедектікті азайтуға, құнын 

төмендетуден экономикалық тиімділік алуға және препаратты жақын және алыс 

шетелдерге экспорттау мүмкіндігін береді. 

 

Мақсаты: Қояндардың сүйек ақауларын толтыру кезінде остеоиндуктивті 

заттармен біріктірілген Марбург сүйек банкі жүйесі бойынша дайындалған дуплексті 

отандық аллогрансплантаттың репаративті остеогенездің тиімділігін, динамикасын және 

реструктуризациясын зерттеу . 

 

Күтілетін нәтижелер.  

Жүргізілген салыстырмалы зерттеу негізінде бос орындарды толтыратын және 

жергілікті сүйек регенерациясын күшейтетін сүйек тінінің ақауларын емдеу әдісі 

әзірленеді. Бұл әдіс сүйектерге қалпына келтіру және қалпына келтіру операцияларының 

сапасын жақсартады. Бұл зерттеудің экономикалық тиімділігі - жамбас буынының 

артропластикасынан кейін пациенттерден алынған сан сүйектерінің басынан өз бетімен 

дайындауды ескере отырып, аллогрантты сатып алу құнын төмендету. Жоғарыда 

аталғандар шетелдік өндірушілерден сүйек тінін сатып алу құнын төмендетеді, Қазақстан 

Республикасында отандық сүйек аллогранттарын өндіруге жағдай жасайды, жарақат және 

ортопедиялық бөлімшелерде қауіпсіз донорлық сүйекке деген қажеттілікті өтейді. 

Остеогенезді ынталандыру травматология мен ортопедияда емдеудің жаңа технологиясын 

алуға, ауруханаға жатқызу уақыты мен санын қысқартуға, мүгедектікті азайтуға мүмкіндік 

береді, бұл экономикалық ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік нәтиже береді. Бұл 

зерттеудің нәтижелері клиникалық зерттеудің келесі кезеңіне мүмкіндік береді. 
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Қол жеткізілген нәтижелер. 

Тәжірибеде қолданылатын остеогенезді белсендіретін субстанциялар таңдалды. 

Марбург технологиясы бойынша сүйек аллогрансплантаты алынды, тәжірибелік 

жануарларда сүйек тінінің ақауының моделі жасалды, ақау аймағының кешіктірілген 

консолидациясын растау үшін рентгендік зерттеулер жүргізілді, зерттеудің тәжірибелік 

бөлігінің зерттеу алгоритмдері құрастырылды. . Имплантациядан кейін 14 күн, 30 күн, 60 

күннен кейін әр топтан 8 қоян материал сынамасын алу үшін эксперименттен шығарылды. 

Сүйек тінінің репаративті регенерациясы клиникалық, гистологиялық және 

радиологиялық зерттеу әдістерімен бағаланды. 

 

Потенциалды пайдаланушылар үшін ақпарат.  

Пилоттық зерттеудің қанағаттанарлық нәтижелері клиникалық зерттеуге мүмкіндік 

береді. Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері ортопедия, хирургия, онкология және т.б. 

салаларда жұмыс істейтін ғылыми мамандарға, магистранттар мен докторанттарға 

пайдалы болады.  
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