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Реферат
Мета. Порівняти силові характеристики м’язів нижньої кінцівки після ендопротезування кульшового суглоба при використанні передньо–латерального та задньо–латерального хірургічних доступів.
Матеріали і методи. Проведено біомеханічне дослідження за методикою електротензодинамометрії у 120 пацієнтів
до операції, у ранньому (через 3 тижні) та віддаленому (через 4 місяці) періоді після ендопротезування кульшового суглоба. Оперативне втручання виконано з передньо–латерального операційного доступу 60 хворим, із задньо–латерального – також 60 хворим.
Висновки. Встановлено, що відновлення необхідного м’язового балансу після ендопротезування кульшового суглоба
забезпечується при застосуванні як передньо–латерального, так і задньо–латерального доступу, проте терміни відновлення різних груп м’язів відрізняються.
Ключові слова: кульшовий суглоб; ендопротезування; хірургічний доступ; електротензодинамометрія; м’язовий баланс.

Abstract
Objective. To compare the power characteristics of the lower extremity muscles after endoprosthesis of a hip joint in application of anterior–lateral and posterior–lateral surgical accesses.
Materials and methods. Biomechanical investigation in accordance to electrotensodynamometry in 120 patients preoperatively, in early (in 3 weeks) and late (in 4 mo) period after endoprosthesis of a hip joint. Operative intervention was performed,
using anterior–lateral operative access in 60 patients, and applying posterior–lateral – in 60 patients as well.
Conclusion. There was established, that restoration of necessary muscular balance after endoprosthesis of a hip joint is guaranteed by application of anterior–lateral and posterior–lateral access, but the terms of restoration of muscles of various groups
are differed.
Keywords: the hip joint; endoprosthesis; surgical access; electrotensodynamometry; muscular balance.

У світі щорічно в середньому 500 – 1000 хворих та травмованих осіб на 1 млн населення потребують ендопротезування суглобів. За узагальненими даними зараз у світі
виконують понад 1,5 млн. операцій щорічно [1].Тотальне
ендопротезування кульшового суглоба (ЕКС) визнано операцією сторіччя, що революційно поліпшила результати
відновлення функції ураженого суглоба [2].
За тривалу історію ендопротезування розроблено велику кількість конструкцій ендопротезів та методик їх
імплантації [3]. Кожна з них має свої переваги. Нові хірургічні технології і збільшення кількості операцій обумовлюють потребу підвищеної уваги до попередження і
лікування ускладнень, які неминуче супроводжують ЕКС
[4, 5]. Отже, наслідками ендопротезування є зміна біомеханіки функціонування в післяопераційному періоді [6].
Метою численних модифікацій способів ЕКС є знижен-
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ня травматизації навколишніх тканин, зменшення ризику пошкодження важливих анатомічних утворень [2, 7].
Водночас питання щодо вибору доступу остаточно не вирішено, оскільки досі немає такого підходу, який би забезпечив хороший огляд суглоба і не був би травматичним.
Мета дослідження: порівняти силові характеристики
м’язів нижньої кінцівки: згиначів–розгиначів стегна, відвідних–привідних м’язів та м’язів–обертачів стегна, а також згиначів–розгиначів гомілки кульшового суглоба (КС)
після ЕКС при використанні різних операційних доступів.
Матеріали і методи дослідження
На базі лабораторії біомеханіки Інституту травматології та ортопедії НАМН України, атестованої ДП
«Укрметртестстандарт» (свідоцтво ПТ–72/15 від 12.03.2015
р.), проведено біомеханічне дослідження за методикою
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електротензодинамометрії. Методика виконання вимірювань затверджена на засіданні вченої ради інституту
(протокол № 16 від 22.12.2010 р.). Досліджено показники електротензодинамометрії 120 пацієнтів до операції, у
ранньому (через 3 тижні) та віддаленому (через 4 місяці)
періоді після ЕКС. Оперативне втручання виконано з передньо–латерального операційного доступу 60 хворим,
із задньо–латерального – також 60 хворим.
За методикою електротензодинамометрії з використанням мануального м’язового тестера (ММТ), сконструйованого на основі високочутливих тензодатчиків ПМП–
1 [8], визначали силові характеристики м’язів прооперованих кінцівок. Використовували ММТ, аналогово–цифровий перетворювач, програмно–комп’ютерний комплекс, а також допоміжні засоби – гирі та сантиметрову
стрічку. Методика дозволяє реєструвати: силу окремих
м’язів чи груп м’язів у діапазоні від 0,5 до 50 кг; обертальний момент окремих м’язів чи груп м’язів відносно суглоба; ступінь порушення функції локомоторного апарату; динаміку відновлення порушених функцій біоланцюгів опорно–рухового апарату людини.
Прикладання пацієнтом зусилля на ММТ приводить до
зміни показників тензодатчика, які реєструються у спеціальному програмному середовищі. Вимірювання дозволяють не тільки оцінювати абсолютну силу в кілограмах чи
ньютонах, а й, за необхідності, визначити момент прикладеної сили (Н î м) у робочому діапазоні рухів за формулою:

Загальні параметри графіка
електротензодинамометричних досліджень.

˃̶̛̣̌̍́ϭ͘

М=F î h,
де F  сила, прикладена до динамометра, h  плече сили м’язів.
У залежності від досліджуваної групи м’язів пацієнт
здійснював силовий вплив на ММТ, який утримував у руці оператор. Шляхом здійснення активного супротиву
прикладеному зусиллю оператором у напрямку, протилежному дії сили м’язів, засобами комп’ютерної програми “EXPANDER” реєстрували силу в діапазоні руху в суглобі (див. рисунок).
Для визначення динаміки силових показників було взято кількісні дані сили окремих груп м’язів до оперативного лікування та порівняно з показниками у ранньому та
віддаленому періоді після втручання. Для порівняльного
аналізу використовували аналогічні показники контрлатеральної кінцівки, взяті за умовну норму.
Статистичне опрацювання даних починали з об’єднання у варіаційні ряди за значеннями по кожній обстеженій групі. Щодо кожного варіаційного ряду визначали
необхідні значення. Статистичне опрацювання результатів вимірювань проводили за допомогою методів математичної статистики з використанням комп’ютерних
програм «Microsoft Eхcel» [9] та «Statistic (STAT SOFT)» [10].
Результати
Як відомо, у пацієнтів з ураженням великих суглобів
відбуваються зміни стану їх м’язового апарату як на боці
ураження, так і на контрлатеральному боці до та після хірургічного втручання [11, 12]. Деякі автори не помітили
суттєвої різниці щодо стану м’язового апарату при використанні різних оперативних підходів [13, 14].
До оперативного втручання із застосуванням передньо–
латерального доступу нами відмічено зниження силових
характеристик м’язів на ураженій кінцівці в порівнянні з
контрлатеральною кінцівкою в діапазоні від 24,44% (м’язи–
розгиначі гомілки) до 38,09% (м’язи–згиначі гомілки). При
цьому у групі м’язів–розгиначів стегна на боці ураження силові характеристики відповідали аналогічним показникам
контрлатеральної (умовно здорової) кінцівки (табл. 1).

ʪ̵̸̵̶̡̨̨̡̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̦̥̞̭̖̬̖̦̞̦̖̦̭̣̪̦̞̬̱̪̥̞̦̙̦̟̞̦̞̪̞̭̣̌̌̔̌̽̏̌̏̐͛́̏̽̏́̚̚̚ʫʶˁ
̨̨̞̭̯̭̱̦̦̥̪̖̬̖̦̌̏̌́̔̽̚̚Ͳ̶̨̨̨̡̨̨̡̡̛̣̯̖̬̣̦̭̯̱̪̱̯̦̯̬̣̯̖̬̣̦̟̞̦̞̌̌̽̐̔̌̌̌̽̏;ǆȐцŵͿ

ʧ̛̬̱̪̥̞͛́̏̚

̶̨̨̪̖̬̞̟̔̌
ʿʶ

ʶʶ

ˁ̨̨̡̡̛̛̛̣̞̪̦͕̏̌̚ʻ
̶̨̨̨̱̪̞̭̣̪̖̬̞̜̦̥̱̪̖̬̞̞́̌̔
̨̬̦̦̥̱̌̽
̨̞̣̖̦̥̱̏̔̔̌
ʿʶ
ʶʶ
ʿʶ
ʶʶ

ʯ̸̛̦̞̭̯̖̦̐̌̐̌
ϴϭцϭϭ
ϭϮϴцϳ
ϭϲцϯ
ϭϭϮцϭϱ
ˀ̸̨̛̦̞̭̯̖̦̐̌̐̌̚
ϴϭцϵ
ϴϭцϰ
ϮϮцϳ
ϲϴцϵ
ʤ̡̨̛̱̯̬̭̯̖̦̍̔̐̌
ϵϬцϭϮ
ϭϮϬцϵ
ϰϭцϰ
ϭϭϱцϭϮ
ʤ̡̨̛̱̯̬̭̯̖̦̔̔̐̌
ϲϲцϳ
ϭϬϱцϰ
ϳϯцϵ
ϭϮϳцϵ
ʯ̸̨̨̦̞̹̦̞̖̬̯̞̭̯̖̦̏̍̌̐̌
Ϯϰцϴ
ϯϳцϮ
ϯϱцϳ
ϯϮцϰ
ʦ̸̨̦̱̯̬̞̹̦̞̖̬̯̞̭̯̖̦̍̌̐̌
ϯϱцϱ
ϱϯцϯ
ϭϬцϮ
ϯϮцϮ
ʯ̸̨̡̛̛̦̞̥̞̣̐̌̐
ϱϮцϳ
ϴϰцϴ
ϱϴцϴ
ϴϳцϲ
ˀ̸̨̨̡̛̛̦̞̥̞̣̐̌̐̚
ϭϬϮцϭϮ
ϭϯϱцϭϭ
ϯϭцϰ
ϭϯϭцϭϮ
ʿ̡̛̬̥̞̯̌͘ ʿʶʹ̶̨̨̨̡̡̪̬̪̖̬̦̞̦̞͕̏̌̌̏̌ʶʶʹ ̶̡̨̡̡̦̯̬̣̯̖̬̣̦̞̦̞̌̌̽̌̏̌͘˃̖̭̥̖̯̣̌̏̌̍͘Ϯ͘
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ϵϴцϳ
ϴϳцϱ
ϭϱϲцϵ
ϭϰϬцϭϭ
ϳϯцϮ
ϱϴцϲ
ϭϬϰцϱ
ϭϬϱцϭϭ

ϮϮϴцϭϬ
ϭϯϰцϴ
ϭϰϲцϳ
ϭϲϵцϵ
ϳϳцϮ
ϲϲцϮ
ϵϰцϭ
ϭϱϱцϵ
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У ранньому післяопераційному періоді діапазон різниці силових характеристик зазначених м’язів на прооперованій кінцівки у порівнянні з контрлатеральною кінцівкою збільшувався та становив від 33,33% (м’язи–згиначі гомілки) до 85,71% (м’язи–згиначі стегна). При цьому силові показники зовнішніх м’язів–обертачів стегна
на прооперованій кінцівці були, навпаки, на 9,37% вищі,
ніж на контрлатеральній інтактній кінцівці. Це може бути розцінене як компенсаторний механізм перерозподілу активності між м’язами – агоністами та м’язами – антагоністами для підтримання стабільності суглоба після
встановлення ендопротеза (див. табл. 1).
Порівнявши показники силових характеристик зазначених м’язів на прооперованій кінцівки у ранньому післяопераційному періоді з доопераційними показниками,
ми відмітили найбільше зниження у м’язах–згиначах стегна – на 85,71% та м’язах–розгиначах стегна – на 67,64%,
внутрішніх м’язах–обертачах стегна – на 68,75% та м’язах–розгиначах гомілки – на 76,33%. Це вказує на функціональний дефіцит зазначених груп м’язів внаслідок їх
інтраопераційного пошкодження.
У віддаленому післяопераційному періоді сила м’язів
прооперованої кінцівки суттєво збільшувалася, а різниця
силових характеристик зазначених м’язів між прооперованою та інтактною кінцівками зменшувалася. Сила м’язів–
абдукторів стегна та м’язів–згиначів гомілки на прооперованій кінцівки була навіть відповідно на 6,84 та 10,63%
вище, ніж на контрлатеральній кінцівці. Зберігалось зниження силових показників на 57,01% для м’язів–згиначів
стегна, на 35,07% для м’язів–розгиначів стегна та на 17,15%
для м’язів–аддукторів стегна у порівнянні з аналогічними
показниками на контрлатеральній кінцівці. На наш погляд,
це відбувається, з одного боку, за рахунок інтраопераційного пошкодження м’язів, а з іншого – за рахунок перебудови м’язового балансу з формуванням нового рухового стереотипу ходи із залученням м’язових груп, які були
виключені з роботи через наявність больового синдрому
та м’язової контрактури (див. табл. 1).
За даними електротензодинамометрії до ЕКС із застосуванням задньо–латерального доступу (табл. 2) відміче-
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но зниження силових характеристик усіх зазначених груп
м’язів на боці ураження в порівнянні з контрлатеральною
кінцівкою в діапазоні від 18,78% (м’язи–абдуктори стегна) до 39,20% (м’язи–розгиначі гомілки).
У ранньому післяопераційному періоді відбулося суттєве збільшення діапазону різниці силових характеристик
м’язів–аддукторів стегна (93,33%), м’язів–абдукторів стегна (69,15%), зовнішніх м’язів–обертачів стегна (86,53%) та
м’язів–розгиначів стегна (62,31%) на прооперованій кінцівки у порівнянні з контрлатеральною кінцівкою. Менш
суттєву різницю сили м’язів спостерігали у групах м’язів–згиначів гомілки (33,13%), внутрішніх м’язів–обертачів стегна (29,11%) та м’язів–згиначів стегна (9,25%). При
цьому відмічали, що силові показники м’язів–розгиначів гомілки на прооперованій кінцівці були, навпаки, на
81,48% вищі, ніж на контрлатеральній (інтактній) кінцівці.
Отримані результати можуть бути розцінені як компенсаторний механізм перерозподілу активності між м’язами–агоністами та м’язами–антагоністами для підтримання стабільності суглоба після встановлення ендопротеза (див. табл. 2).
Порівнявши показники силових характеристик м’язів
на прооперованій кінцівці у ранньому післяопераційному періоді з доопераційними показниками (див. табл. 2),
ми відмітили найбільше зниження сили у м’язах–аддукторах стегна – у 9 разів, м’язах–абдукторах та зовнішніх
м’язах–обертачах стегна – у 4 рази, м’язах–розгиначах
стегна – у 2,5 разу.
Виявлені особливості можуть свідчити про інтраопераційне пошкодження зазначених груп м’язів.
У віддаленому післяопераційному періоді показники сили м’язів прооперованої кінцівки суттєво збільшувалися,
а різниця силових характеристик зазначених м’язів між
прооперованою та інтактною кінцівками зменшувалася.
Найбільшу різницю показників сили м’язів прооперованої кінцівки спостерігали у групах м’язів–розгиначів стегна – 44,75%, м’язів–абдукторів стегна – 39,19% та зовнішніх
м’язів–обертачів стегна – 34,31% у порівнянні з інтактною
кінцівкою. Найбільшою різниця показників була у групах
м’язів–згиначів стегна – 7,18% та м’язів–згиначів гомілки –

ʪ̵̸̵̶̡̨̨̡̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̦̥̞̭̖̬̖̦̞̦̖̦̭̣̪̦̞̬̱̪̥̞̦̙̦̟̞̦̞̪̞̭̣̌̌̔̌̽̏̌̏̐͛́̏̽̏́̚̚̚ʫʶˁ
̨̨̞̭̯̭̱̦̦̥̦̌̏̌́̌̔̽̚̚̚Ͳ̶̨̨̨̡̨̨̡̡̛̣̯̖̬̣̦̭̯̱̪̱̯̦̯̬̣̯̖̬̣̦̟̞̦̞̌̌̽̐̔̌̌̌̽̏;ǆȐцŵͿ

ʧ̛̬̱̪̥̞͛́̏̚

ʯ̸̛̦̞̭̯̖̦̐̌̐̌
ˀ̸̨̛̦̞̭̯̖̦̐̌̐̌̚
ʤ̡̨̛̱̯̬̭̯̖̦̍̔̐̌
ʤ̡̨̛̱̯̬̭̯̖̦̔̔̐̌
ʯ̸̨̨̦̞̹̦̞̖̬̯̞̭̯̖̦̏̍̌̐̌
ʦ̸̨̦̱̯̬̞̹̦̞̖̬̯̞̭̯̖̦̍̌̐̌
ʯ̸̨̡̛̛̦̞̥̞̣̐̌̐
ˀ̸̨̨̡̛̛̦̞̥̞̣̐̌̐̚
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̶̨̨̪̖̬̞̟̔̌
ʿʶ

ʶʶ

ϭϬϱцϰ
ϭϯϲцϮ
ϭϯϰцϴ
ϵϵцϰ
ϱϴцϯ
ϲϴцϵ
ϭϮϬцϭϭ
ϭϱϮцϭϰ

ϭϯϵцϴ
ϭϵϮцϲ
ϭϲϱцϭϭ
ϭϯϱцϳ
ϵϮцϮ
ϵϰцϰ
ϭϵϲцϭϬ
ϮϱϬцϭϳ

ˁ̨̨̡̡̛̛̛̣̞̪̦͕̏̌̚ʻ
̶̨̨̨̱̪̞̭̣̪̖̬̞̜̦̥̱̪̖̬̞̞́̌̔
̨̬̦̦̥̱̌̽
̨̞̣̖̦̥̱̏̔̔̌
ʿʶ
ʶʶ
ʿʶ
ʶʶ

ϵϴцϰ
ϱϮцϲ
ϯϯцϮ
ϭϭцϭ
ϭϰцϮ
ϱϲцϵ
ϭϭϯцϭϭ
Ϯϰϱцϭϴ

ϭϬϴцϰ
ϭϯϴцϭϮ
ϭϬϳцϭϭ
ϭϲϱцϭϯ
ϭϬϰцϴ
ϳϵцϲ
ϭϲϵцϭϳ
ϭϯϱцϭϰ

ϭϱϱцϳ
ϭϬϬцϱ
ϭϮϭцϯ
ϭϬϵцϭϭ
ϲϳцϴ
ϳϴцϱ
ϭϰϰцϲ
Ϯϭϴцϰ
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ϭϲϳцϯ
ϭϴϭцϭϱ
ϭϵϵцϭϯ
ϭϯϮцϵ
ϭϬϮцϭϭ
ϴϴцϯ
ϭϱϳцϯ
ϮϭϬцϮ
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8,28%. При цьому силові показники м’язів–розгиначів гомілки на прооперованій кінцівці були на 3,80% вищими,
ніж на контрлатеральній (інтактній) кінцівці (див. табл. 2).
Обговорення
Порівняльний аналіз динаміки відновлення функції м’язів нижньої кінцівки свідчить, що при ЕКС із застосуванням передньо–латерального доступу функція м’язів прооперованої кінцівки у віддаленому післяопераційному періоді відновлювалась швидше у групах м’язів–розгиначів
стегна, м’язів–абдукторів стегна, зовнішніх м’язів–обертачів стегна та м’язів–згиначів гомілки. У групах м’язів–
згиначів стегна та м’язів–розгиначів гомілки відновлення відбувалось повільніше.
При ЕКС із застосуванням задньо–латерального доступу функція м’язів прооперованої кінцівки у віддаленому
післяопераційному періоді відновлювалась швидше у групах м’язів–згиначів стегна та м’язів–розгиначів гомілки.
У групах м’язів–розгиначів стегна, м’язів–абдукторів
стегна та зовнішніх м’язів–обертачів стегна відновлення функції відбувалось повільніше. У групах м’язів–аддукторів стегна, внутрішніх м’язів–обертачів стегна та
м’язів–згиначів гомілки різниця силових характеристик
між прооперованою та інтактною кінцівками була несуттєва, у межах ±10 – 21%.
Висновки
1. У ранньому післяопераційному періоді внаслідок інтраопераційного пошкодження при застосуванні передньо–латерального доступу в порівнянні з контрлатеральною кінцівкою основні ознаки функціонального дефіциту прооперованої кінцівки спостерігали у м’язах–згиначах стегна – 85,71%, м’язах–розгиначах гомілки – 76,33%,
внутрішніх м’язах–обертачах стегна – 68,75%, м’язах–
розгиначах стегна – 67,64% та м’язах–абдукторах стегна
– 64,34%; при застосуванні задньо–латерального доступу – у м’язах–аддукторах стегна – 93,33%, зовнішніх м’язах–обертачах стегна – 86,53%, м’язах–абдукторах стегна
– 69,15% та м’язах–розгиначах стегна – 62,31%. Водночас
компенсаторно збільшувалися показники сили м’язів–
розгиначів гомілки – на 81,48%.
2. У віддаленому післяопераційному періоді функціональний дефіцит прооперованої кінцівки при застосуванні передньо–латерального та задньо–латерального доступів суттєво зменшувався за рахунок збільшення
сили м’язів на боці хірургічного втручання та зменшення різниці між її показниками та показниками контрлатеральної кінцівки.
3. У віддаленому післяопераційному періоді при застосуванні передньо–латерального доступу основні ознаки функціонального дефіциту прооперованої кінцівки
в порівнянні з контрлатеральною кінцівкою зберігалися у м’язах–згиначах стегна – 57,01%, м’язах–розгиначах
стегна – 35,07%, м’язах–розгиначах гомілки – 32,25% та
м’язах–аддукторах стегна – 17,15%; при застосуванні задньо–латерального доступу – у м’язах–розгиначах стег-

60

Klinichna khirurhiia. 2019 October; 86(10)

на – 44,75%, м’язах–абдукторах стегна – 39,19%, зовнішніх м’язах–обертачах стегна – 34,31% та м’язах–аддукторах стегна – 17,42%.
4. Функція м’язів прооперованої кінцівки при ендопротезуванні із застосуванням передньо–латерального доступу відновлювалась швидше у групах м’язів–розгиначів
стегна, м’язів–абдукторів стегна, зовнішніх м’язів–обертачів стегна та м’язів–згиначів гомілки. У групах м’язів–
згиначів стегна та м’язів–розгиначів гомілки відновлення відбувалось повільніше. При застосуванні задньо–латерального доступу функція м’язів прооперованої кінцівки
відновлювалась швидше у групах м’язів–згиначів стегна
та м’язів–розгиначів гомілки. У групах м’язів–розгиначів
стегна, м’язів–абдукторів стегна та зовнішніх м’язів–обертачів стегна відновлення функції відбувалось повільніше.
5. За результатами дослідження із застосуванням методики електротензодинамометрії спостерігали компенсаторний механізм перерозподілу силових характеристик між м’язами–агоністами та м’язами–антагоністами
нижньої кінцівки для забезпечення необхідного м’язового балансу у пацієнтів після ЕКС при застосуванні як передньо–латерального, так і задньо–латерального доступу.
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