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Abstrakt

Infekce pohybového ústrojí představuje vážný problém v ortopedii a traumatologii pro 
svůj typický průběh s recidivami a častým rozvojem rezistence. Eradikace bakteriálních 
původců infekcí pohybového aparátu nemusí být vždy spolehlivá. Jednou z možností jak 
zvýšit terapeutický potenciál je využití lokální aplikace antibiotik. 

Cílem disertační práce je ověřit účinnost uvolňovaného glykopeptidového antibiotika 
vankomycinu z kostních štěpů v experimentu in vitro po předchozím porovnání vlastností u 
34 vybraných nosičů jak z pohledu materiálového složení, tak z pohledu eluční charakteristiky 
pro různá antibiotika na podkladě zdrojů z dostupné literatury. 

Nejrozšířeněji používaný lokální nosič antibiotik je kostní cement určený především k
řešení infekcí kloubních náhrad dvoudobou reimplantací. U něho je však nutná následná 
extrakce, narozdíl od novějších nosičů, které jsou biodegradabilní. Nejlepších vlastností 
z pohledu kritérií vhodného lokálního nosiče antibiotik jsou nosiče složené z několika druhů 
materiálů, tzv. kompozity. 

Na podkladě výsledků provedeného experimentu v laboratorních podmínkách jsme 
ověřili, že k léčbě osteomyelitid jsou dobrým lokálním nosičem vankomycinu kostní štěpy. 
Nejvyšší průměrné koncentrace vankomycinu (500 mg/l) jsme naměřili mezi 2.-4. dnem. 
Hladiny anitibiotika vysoce přesahovaly minimální inhibiční koncentraci i pro vankomycin-
rezistentní Staphyloccocus aureus po celou dobu měření-16 dnů.

Klíčová slova:

Osteomyelitida, lokální nosiče antibiotik, minimální inhibiční koncentrace, bakteriální 
rezistence, biofilm, vankomycin, vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Abstrakt

Infections of locomotive apparatus presents serious problem in orthopeadic and 
traumatology for a typical course with recidivisms and often evolution to bacterial resistance. 
Eradication of bacterial causers of infections of locomotive apparatus not have to be always 
reliable. One of possibility how to increase therapeutic potential is utilization a local 
aplication of antibiotics. 

Aim of dessertation thesis is verify influence of released glycopeptide antibiotic 
vancomycin from bone grafts in experiment in vitro after previous comparasion of properties 
in 34 chosen carriers from point of view both material constitution and elution 
characterization for different antibiotics on the strength of sources from accessible literature.

The most widespread used local carrier of antibiotics is bone cement intended firstly to 
solve infections of alloplasties by two-stroke reimplantation. There is necessary subsequent its 
extraction compared to newer, biodegradable carriers. The best properties from a view of 
criteria suitable local carrier of antibiotics in orthopeadic and traumatology have carriers 
composed from several sort of materials, so-called composites.

On the strength of results performed experiment we verified that bone grafts could be 
a good local carrier of vancomycin. Highest average concentrations of vancomycin (500 mg/l) 
were measured between 2.-4. day. Antibiotic levels highly exceed minimal inhibition 
concentration also for vancomycin-resistant Staphyloccocus aureus during all time of 
measurement-16 days.
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1. Úvod 

Osteomyelitida představuje vážný problém v ortopedii a traumatologii pro svůj 
typický průběh s recidivami a častým rozvojem rezistence (1, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 25). 

Úskalí systémové antibiotické terapie bakteriálního zánětu v kosti spočívá ve špatné 
dostupnosti systémových antibiotik do místa infekce (22).  Dalším klíčovým faktorem je 
schopnost baktérií  formovat biofilm (5, 12, 26, 28) a nárůst bakteriální rezistence 
k antibiotikům (10). 

Jednou z možností jak zvýšit terapeutický potenciál a omezit dopady nepříznivého 
vývoje rezistence k antibiotikům je využití lokální aplikace antibiotik. Výhodou je dosažení 
vysoké lokální koncentrace antibiotika, omezení nežádoucích účinků spojených se 
systémovým podáním a snížení rizika vzniku rezistence (4). Antibiotikum se může dostat i do 
avaskulárních zón, může působit jak na zbývající planktonické formy bakterií, tak i na sesilní 
formy v biofilmu (19). 

Lokální nosiče antibiotik použitelné v ortopedii a traumatologii lze rozdělit buď podle 
schopnosti biodegradace na biodegradabilní a nebiodegradabilní materiály. Nebo lze dělit 
lokální nosiče podle složení materiálu  na syntetické polymery, přirozené polymery,
keramiku, kompozity a kostní štěpy.

Hlavním představitelem nebiodegradabilmích nosičů antibiotik v ortopedii je kostní 
cement. Nevýhodou kostního cementu jako nosiče antibiotik je proměnlivé vylučování 
antibiotika s rizikem vzniku rezistentních bakteriálních kmenů a nutnost odstranění kostního
cementu v případech, kdy nebyl užit k fixaci implantátu (11).  

Většina nových materiálů jsou biodegradabilní (schopné biologického rozpadu), dále 
jsou biokompatibilní, bioaktivní a většinou mají schopnost osteoindukce a osteokondukce. 

2. Hypotézy a cíle práce

I při  stále zlepšujících se preventivních opatření, technice operování, pooperační péči 
a lepší dostupnosti nově vyvinutých antibiotik jsou infekce pohybového aparátu vážným 
problémem v septické ortopedii a traumatologii. Počet infekcí úměrně narůstá s rozšiřující se 
endoprotetikou. Využítí lokálních nosičů antibiotik k léčbě infekcí pohybového aparátu se zdá 
být vhodnou strategií.

Cílem práce je ověřit účinnost uvolňovaného vankomycinu z kostních štěpů 
experimentem in vitro po předchozím porovnání vlastností u 34 vybraných nosičů jak z 
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pohledu materiálového složení, tak z pohledu eluční charakteristiky pro různá antibiotika na 
podkladě zdrojů z dostupné literatury.

3. Materiál a metodika experimentu in vitro

Pro experiment in vitro jsme zvolili jako lokální nosič antibiotik morselizovanou 
(namletou) spongiózní kost. K impregnaci kostních štěpů jsme vybrali vankomycin 
(Edicin®). Za sterilních podmínek jsme připravili 20 vzorků, tedy 20 zkumavek obsahující 
kostní štěp s vankomycinem o hmotnosti 1 g v poměru 100:1 a fosfátový pufrovací roztok, pH 
7,4. Vzorky byly uložené v termostatu nastaveného na teplotu 37 °C po celou dobu měření.

V daných intervalech po dobu 16 dnů jsme za sterilních podmínek vždy odebrali po 
předchozím jemném ručním promíchání z každé zkumavky 100 µl vzorku pufru a doplnili 
jsme odebraný pufr stejným množstvím novým pufrovacím roztokem.  

Hladiny vankomycinu v mg/l jsme měřili vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
(obr. 1a, b, c). Výsledky byly statisticky zpracovány za pomoci programu Statistica 6.0.

obr. 1a: Kalibrace vankomycinu byla lineární v celém kalibračním rozsahu s variačním 
koeficientem 0,99973

obr. 1b: Analýza vzorku-na obrázku je znázorněna analýza vankomycinu uvolněného 
z kostního štěpu. Z obrázku je zřejmé, že v retenčním čase 6, 5 min. nedocházelo k interferenci 

s žádným jiným analytem.
obr. 1c: Analýza kalibrátoru-na obrázku je vidět analýza kalibračního vzorku
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4. Výsledky experimentu in vitro

Již při prvním měření, tedy po první hodině se uvolnilo cca 33 % impregnovaného 
vankomycinu z celkového množství. Průměrná koncentrace uvolněného vankomycinu byla 
165 mg/l. 

Maximální průměrné koncentrace uvolněného vankomycinu a zároveň jeho veškeré 
množství v okolním pufru jsme naměřili mezi 2.-4. dnem, kdy průměrná hladina antibiotika 
byla téměř 500 mg/l. Koncentraci lze přitom v tomto časovém intervalu považovat za 
ustálenou, neboť mezi oběma hodnotami nebyl statisticky významný rozdíl (p>0,005). 

Po dosažení maximální průměrné koncentrace vankomycinu jsme zaznamenali velmi 
pozvolný pokles koncentrací uvolněného antibiotika do okolního pufru až do konce doby 
měření, tj. do 16. dne. Průměrná koncentrace vankomycinu ve fosfátovém pufru z posledního 
měření byla 332,3 mg/l. Tato hladina stále převyšuje MIC pro VRSA. 

Grafické znázornění dynamiky uvolňování vankomycinu z kostních štěpů do okolního 
pufrovacího roztoku v jeho průměrných koncentracích je vyobrazeno v grafu 1.
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graf 1: dynamika uvolňování vankomycinu z kostních štěpů v průměrných koncentracích z 20 
nezávislých měření

5. Diskuse

Terapie akutní i chronické osteomyelitidy vyžaduje multidisciplinární přístup. 
Základním předpokladem úspěšné antibiotické terapie jsou vysoké koncentrace antibiotik,
které při systémovém podávání zvyšují pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků a 
toxického poškození (8).  Lokální aplikace antibiotik pomocí nosičů může v určitých situacích 
kompenzovat limity systémového podání, působí v prevenci vzniku bakteriální rezistence.

K dispozici je celá řada různých druhů lokálních nosičů antibiotik. V dnešní době se 
nejčastěji používají k lokální léčbě osteomyelitidy tyto lokální nosiče antibiotik: kostní 
cement, kostní štěpy, kolagen, kalcium sulfát a demineralizovaná kostní matrix (23). 
V posledních letech je vývoj lokálních nosičů antibiotik v ortopedii zaměřen také na nosiče, 
které slouží jako náhrada postižené tkáně, především kostní. 

Nejrozšířeněji používaný lokální nosič antibiotik, především určený k fixaci kloubních 
náhrad, je polymethylmetakrylát. Kostní cement dokáže uvolňovat antibiotika dlouhou dobu
(19). Takovýto materiál pak může představovat ideální prostředí pro rozvoj rezistentních 
bakteriálních kmenů oproti biodegradabilním nosičům, které uvolní antibiotika kompletně za 
mnohem kratší dobu. Navíc u kostního cementu je nutná po určité době jeho extrakce. 
Keramické nosiče založené na bázi vápníku nabízejí značnou bioaktivitu a osteokonduktivitu, 
především u hydroxyapatitu (23). Kolagen, demineralizovaná kostní matrix a další mají silný 
osteoinduktivní účinek. Kostní štěpy jsou přirozenou tkání organizmu s velmi dobrými 
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vlastnostmi. Speciální průmyslovou úpravou allograftu se podařilo u nich prodloužit dobu 
eluce antibiotik (29). 

Současný výzkum se nyní zaměřuje na syntetické polymery jako např. polylaktid, u 
kterého byla zaznamenána prodloužená doba uvolňování antibiotik ve vysokých místních 
koncentracích (19). 

Slibnými lokálními nosiči antibiotik v ortopedii se jeví být kompozity s vlastnostmi 
kontrolovaného uvolňování antibiotik, dostatečnou mechanickou pevností, biodegradabilitou 
a s vlastnostmi nezbytné pro osteokondukci a osteoindukci. 

Pro náš experiment in vitro jsme zvolili kostní štěpy jako lokální nosič a k jeho 
impregnaci vankomycin, především pro jejich vhodné vlastnosti a dostupnost (2, 3, 7, 19, 29, 
30, 31, 32, 33). 

Podobnou prací, zabývající se uvolňováním vankomycinu z kostních štěpů bez 
speciální průmyslové úpravy je např.  práce  Witseho. Witso ve svém in vitro pokusu uvádí 
nejvyšší rychlost nárůstu koncentrace vankomycinu a zároveň maximální hladiny tohoto 
antibiotika v prvním měření, tj. po prvním dnu od aplikace nosiče. Poté popisuje postupný 
pokles koncentrací měřeného antibiotika. Po dvou týdnech uvádí hladinu vankomycinu už 
pod MIC (32). Witso v daných intervalech (první odběr po prvním dnu, další ve dvoudenním 
rozmezí) odebíral veškeré množství pufru. Právě rozdíl v objemech odebíraného pufru a v 
odlišných intervalech měření má s největší pravděpodobností za následek odlišné 
charakteristiky dynamiky uvolňování vankomycinu z kostních štěpů v porovnání s našim 
pokusem. Shodujeme se však, že největší část antibiotika se uvolnila během prvních měření. 

Zaznamenali jsme takový pokles hladin vankomycinu po dosažení jeho maximálních 
hodnot, který by teoreticky bez dalších vnějších vlivů neměl nastat. Jedním z vysvětlení by 
mohla být tepelná degradace vankomycinu (27).  V našem experimentu jsme však stanovovali 
pouze exaktní vankomycin bez rozlišení degradačních produktů. Jednoznačná odpověď, proč 
došlo k takovému poklesu hladin antibiotika je zatím neznámá. Pro  klinickou praxi je však 
podstatné, že by měla zůstat po určitou dobu zachována účinná koncentrace vankomycinu
převyšující MIC pro MRSA i VRSA.

6. Závěry

Lokální nosiče antibiotik jsou vhodnou alternativou v léčbě infekcí pohybového 
aparátu. Jejich užitím dokážeme zajistit vysokou lokání hladinu antibiotik přímo v místě 
zánětu bez systémové toxicity. Díky užití lokálního nosiče antibiotik můžeme řešit problém 
dutiny, tedy tzv. mrtvého prostoru v tkání postižené osteomyelitidou. Některé druhy lokálních 
nosičů antibiotik navíc pozitivně ovlivní regeneraci zánětem postižené kostní tkáně.

V poslední době dáváme přednost lokálním nosičům antibiotik se schopností 
biodegradace, které umožňují vyhnout se dalšímu operačnímu zákroku. Použití kostního 
cementu jako nosiče antibiotik má stále svá opodstatnění. Především tam, kde je nutná jeho 
pevnost a nebiodegradabilita, např. při řešení infekcí kloubních náhrad dvoudobou 
reimplantací.

Nejlepších vlastností z pohledu kritérií vhodného lokálního nosiče antibiotik 
v ortopedii a traumatologii jsou nosiče složené z několika druhů materiálů, nejčastěji to jsou 
tzv. kompozity složené z materiálů keramických a polymerů jak syntetických, tak přirozených. 
Jsou biodegradabilní, biokompatibilní, mají schopnost osteoindukce anebo osteokondukce a 
mají schopnost prodloužené doby uvolňování antibiotik.

Nejpřirozenějším lokálním nosičem antibiotik je samotná kostní tkáň, tedy kostní 
štěpy. Jejich nedostatek spočívající v relativně rychlé eluci antibiotik ve srovnání např. s 
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kompozity lze alespoň částečně řešit speciální úpravou, která zajistí prodloužení doby po 
kterou se antibiotika uvolňují.  

Na podkladě výsledků provedeného experimentu v laboratorních podmínkách jsme ověřili, že :

1. Kostní štěpy mohou být dobrým lokálním nosičem vankomycinu. 

2. Koncentrace uvolněného antibiotika v exaktní formě by byly jednoznačně 
terapeuticky účinné. 

3. Dlouhodobé uvolňování vankomycinu je cenné z hlediska prevence vzniku 
bakteriální rezistence jak k tomuto antibiotiku, tak případně k celé glykopeptidové 
skupině. 

4. Účinná koncentrace vylučovaného vankomycinu převyšuje MIC pro MRSA i VRSA, 
což je zásadní zjištění, umožňující racionalizovat léčbu kostních a kloubních infekcí 
způsobených rezistentními bakteriálními kmeny. 

5. Stále však není dořešena otázka termické degradace vankomycinu, která by mohla 
ovlivnit přístup k terapeutickému využití vankomycinu při jeho místní aplikaci pomocí 
lokálních nosičů. 
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