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Preizkus materialov v okviru temeljnih 
znanosti



Natezni preizkus



Utrujenost materiala (fatigue strenght)



Trdnost ob udarcu (impact strenght)







Idealne lastnosti materiala – le 
deloma jih je mogoče 
preklinično preizkusiti

• Trajnost
• Odpornost na razgradnjo
• Nekancerogenost
• Nestrupenost
• Netrombogenost
• Odpornost na okužbo
• Hitra dostopnost v vseh oblikah
• Priročnost (preprost za vstavitev, etc.)



Žilne proteze v človeku ne endotelizirajo!!!

Neointima 
(“nepravilno celjenje”)

Fibrozna kapsula
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Z dokazi podprta medicina

• Mejnik knjiga Archieja Cochrana iz leta 
1972

• Randomizirane kontrolirane klinične 
raziskave

Cochran A. Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services (2nd ed.), 
London: Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1972.



Klinične raziskave v kirurgiji1

• Večina je retrospektivnih raziskav
• Randomizirane kontrolirane raziskave -

manj kot 10% vseh raziskav v kirurgiji

1. McCulloch P et al. Randomised trials in surgery: problems and
possible solutions. BMJ 2002;324:1448-1451
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Zavore

• Kulturne in zgodovinske in osebni interesi
• Pomanjkanje znanja iz področja klinične 

epidemiologije
• Pomanjkanje normativov in standardizacij
• Povsem “enak poseg” lahko v različnih 

ustanovah poteka različno
• Za vpeljavo  “novih” posegov mnogo 

ohlapnejši standardi kot za vpeljavo novih 
zdravil
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Kirurgija ni tabletka

• Kirurški posegi imajo izrazito variabilnost; 
odvisna od kirurga in ekipe

• Kirurg je svoje orodje in sam svoj 
ocenjevalec

• Uporablja različne instrumente, ki so del 
posega

• NI jasno, kdaj je nek poseg posodobljen in 
kdaj se prelevi v povsem nov poseg



Še druge ovire
• Slepa raziskava - kako, če je poseg možno 

opraviti šele po pridobitvi privolitve po 
pojasnilu

• Dvojno slepa: kako “zaslepiti” kirurga?
• Placebo raziskava je načeloma možna, a 

se ob njej srečamo s temeljnimi, tudi 
filozofskimi koncepti o delovanju 
človeškega telesa
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“Navidezna operacija”

MailOnline (27 December 2013):Knee operation that is 'no better than fake surgery': 
Thousands of patients could be wasting their time, researchers claim
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Randomizirane kontrolirane 
klinične raziskave v kirurgiji1

• Slabo načrtovane - slabo opredeljeni 
temeljni koncepti

• Slabo opredeljeni končni cilji
• Šibka randomizacija
• Majhno število vključenih bolnikov
• Slabo nadzorovane

1. McCulloch P et al. Randomised trials in surgery: problems and
possible solutions. BMJ 2002;324:1448-1451
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Problem testiranja in nadzora 
vsadkov
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PIP vsadki
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Umetni kolk s kovinsko čašo in 
glavico
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Current good manufacturing 
practice requirements?
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Standardi za registracijo 
vsadkov (nasploh vseh 

medicinskih “naprav”) ohlapni 

• V ZDA FDA
• V Evropi priporočila evropske komisije

1.Commission recommendation of 24 september 2013 on the audits and assessments performed by notified bodies
in the field of medical devices. Official journal of the European Union 2013;235-238.
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Zaključek

• V kirurgiji vseh kliničnih raziskav ni mogoče 
opravljati po podobnih načelih kot jih 
poznamo naprimer iz preizkušanja novih 
zdravil

• Toda kirurgija se bo morala pričeti 
približevati na dokazih sloneči sodobni 
medicini - če bo seveda želela ohraniti 
svojo verodostojnost
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