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1. Seznam zkratek

EDAX

energeticky disperzní analýza paprsků X

HDPE

„high density polyethylene“
polyethylen s vysokou hustotou

Hα1AG

lidský α1-kyselý glykoprotein

Hα1AT

lidský α1-antitrypsin

HHT

lidský holo-transferin

HSA

lidský sérový albumin

HIgG

lidský imunoglobulin G

iPrOH

propan-2-ol

IRc

metoda kvantifikace polyethylenových částic pomocí FTIR
spektroskopie

IR (FTIR)

infračervená spektroskopie
(Fourierova transformace infračervených spekter)

ISO

„International organization for standardization“
Mezinárodní organizace pro standardizaci

LDPE

„low density polyethylene“
polyethylen s nízkou hustotou

PE

polyethylen

PC

polykarbonát

SEM

skenovací elektronová mikroskopie

SEMq

metoda kvantifikace polyethylenových částic pomocí SEM

UHMWPE

„ultra high molecular weight polyethylene“
polyethylen s ultravysokou molekulovou hmotností
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2. Úvod
Pro mnoho lidí na celém světě je náhrada nevratně poškozeného kloubu
implantátem často jedinou cestou, jak se vrátit do běžného života bez bolesti a omezení v
pohybu. Vzhledem ke zvyšujícímu se průměrnému věku a nárocích na aktivní způsob
života i ve vyšším věku neustále stoupá počet provedených aloplastik (kloubních náhrad).
Protože jsou nejčastěji poškozeny největší a nejvíce zatěžované klouby – kloub kyčelní a
kolenní - soustředil se vývoj a výroba umělých náhrad právě na tyto typy implantátů.
Chirurgická technika i pooperační péče je nyní dokonale propracovaná a většina
nemocných je řadu let po operaci s výsledkem plně spokojena. Stále častěji je však náhrada
kloubu indikována i mladším pohybově aktivnějším pacientům, což klade větší nároky na
kvalitu všech komponent náhrad, a to zejména ve smyslu kvality použitých materiálů,
jelikož biomechanické vlastnosti kyčelních a kolenních kloubů patří dnes již k vyřešeným
otázkám. S přibývajícím počtem nemocných, dlouhodobě užívajících některý z kloubních
implantátů, se do popředí dostávají problémy spojené s jeho opotřebením. Dnes se u
nejlepších typů kloubních náhrad hovoří o životnosti kolem dvaceti let. Nicméně ani
nejlepší umělý kloub nevydrží neomezeně dlouho. Závažný je tento problém zejména
u mladých a aktivních pacientů s velkými pohybovými nároky, u nichž se někdy již po
několika letech setkáváme s nutností výměny endoprotézy pro její uvolnění. [1]
Životnost

endoprotézy je nejvíce ovlivněna tzv. aseptickým uvolněním, tj.

procesem interakce organismu a implantátu, při němž dochází k rozvolnění vazby mezi
implantátem a kostí pacienta.
Až koncem 70. let – tedy téměř 20 let po zavedení polyethylenu jako materiálu pro
acetabulární jamky kyčelních endoprotéz – byla popsána reakce organismu na
polyethylenové částice. V procesu aseptického uvolnění hrají právě polyethylenové
částice, vznikající třením hlavice v kloubní jamce, majoritní roli. Otěrové částice se
hromadí v kloubu, ale jsou také lymfatickou cestou transportovány do jeho okolí. Tyto
biologicky aktivní částice jsou v závislosti na své velikosti pohlcovány makrofágy. To má
za následek spuštění aseptických zánětlivých reakcí, jejichž důsledkem je vznik specifické
tkáně – granulomu (tkáň bohatá na makrofágy, částice polyethylenu, kostního cementu,
kovu, popř. keramiky). Tento proces může vést až k osteolýze (ztrátě kostní tkáně) a
následnému uvolnění implantátu.
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Polyethylen je klíčovým a jen těžko nahraditelným materiálem pro výrobu
acetabulárních jamek kyčelních endoprotéz a artikulačních vložek kolenních endoprotéz. A
ačkoli v kombinaci s kovovou nebo keramickou částí vykazuje nejlepší vlastnosti, je i
nejslabším článkem ovlivňující životnost celého implantátu. V posledních letech je proto
věnována velká pozornost zejména materiálům použitým pro jednotlivé části endoprotéz,
resp. jejich nejvhodnějším párováním v rámci jednoho implantátu. [1]

2.1. Typy kyčelních a kolenních endoprotéz
Femorální část endoprotézy kyčelního kloubu se skládá z tzv. dříku a hlavice. Dřík
je zaváděn do stehenní kosti a je vyráběn z různých kovových slitin. Na krček tohoto dříku
je nasazována hlavice, která je buď ze stejného materiálu jako dřík, nebo z keramiky. Aby
hlavice nezpůsobovala opotřebení vložky v jamce, musí být co nejhladší. Kloubní povrch
postiženého kyčelního kloubu nahrazuje acetabulární jamka, vyrobená nejčastěji
z polyethylenu. [1-3]
Z hlediska rozsahu náhrady kyčelního kloubu můžeme implantáty rozdělit na
povrchové (nahrazující jen povrchovou kontaktní plochu hlavice stehenní kosti),
cervikokapitální (nahrazující hlavici stehenní kosti), totální (nahrazující hlavici stehenní
kosti i pánevní jamku) a anatomické (nahrazující kromě hlavice i určitou část stehenní
kosti). [1-3]
Podle způsobu fixace ke kostnímu lůžku rozlišujeme endoprotézy:
1.

cementované,

u

kterých

se

k

ukotvení

používá

tzv.

kostní

cement

(polymethylmetakrylát) viz Obr. 1 A, str. 9
2.

necementované, jejichž povrchová úprava v místech kontaktu s kostí umožní
fixaci bez cementu (platí pro femorální komponenty), nebo je komponenta
fixována pomocí šroubů či závitu (u acetabulárních komponent) viz Obr. 1 B, str.
9.

Se způsobem ukotvení endoprotézy do kostního lůžka souvisí také typ použité
jamky. Jamky kotvené pomocí kostního cementu se skládají jen z jedné polyethylenové
části, zatímco necementované se skládají z kovové kotvící části, do níž se vkládá vložka
nejčastěji z vysokomolekulárního polyethylenu. U těchto necementovaných jamek je
fixace zajištěna buď několika šrouby a nebo ostrými lamelami, které na obvodu kotvící
části tvoří závit a do pánevní kosti jsou zašroubovány (viz Obr. 2, str. 10). Povrch těchto
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jamek je navíc opatřen některým typem speciálního nástřiku, který povrch zdrsní a zajistí
vrůst kostní tkáně.

A

B

Obr. 1: Endoprotéza kyčelního kloubu
A: Klasická cementovaná endoprotéza, výrobce: firma Beznoska – Meditech
1. celokovová komponenta – dřík s hlavicí
2. polyethylenová jamka
B: Necementovaná endoprotéza, výrobce: firma Walter
1. dřík (kovový) zaváděný do stehenní kosti s upraveným povrchem
2. krček dříku (na něj je nasazována hlavice)
3. hlavice (keramická)
4. jamka – kovová kotvící část
5. polyethylenová vložka
upraveno podle [4]
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Obr. 2: Příklady acetabulárních jamek necementovaných náhrad kyčelního kloubu
Upraveno podle [5]

Společným rysem náhrad kolenního kloubu je užití velmi tenkých a kompaktních
komponent, které imitují tvary přirozených tibiálních a femorálních kondylů. Femorální
komponenta je zhotovena z nerezavějící oceli, vitalia nebo titanu. Tibiální komponenta je
vyrobena také z kovových slitin a je na ní nasazena tzv. polyethylenová artikulační vložka.
Rozdělit náhrady kolenního kloubu můžeme v zásadě na dva kontrukční typy [1, 6]:
1. povrchové endoprotézy ve tvaru dvoukondylárního nebo jednokondylárního
kluznicového systému (viz Obr. 3 A, str. 11) [1, 6]
2. závěsné pantové endoprotézy, které jsou schopny korigovat velké osové odchylky a
příbírají i funkci poškozeného vazivového aparátu. Vyžadují však velkou resekci,
v dnešní době se příliš nepoužívají (viz Obr. 3 B, str. 11). [1, 6]
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1
1

3

2
2

A

B

Obr. 3: Endoprotéza kolenního kloubu
A: povrchová endoprotéza, výrobce: firma DePuy Ortopedics
1. femorální komponenta (kobaltová slitina)
2. tibiální komponenta (slitina titanu nebo korozivzdorná ocel)
3. polyethylenová vložka
upraveno podle [7]
B: závěsná pantová endoprotéza, typ Guepar
1. femorální část
2. tibiální část
upraveno podle [1]

2.2. Materiály endoprotéz
2.2.1. Kovy
Kovové materiály, které se používají pro výrobu komponent kloubních náhrad,
musí splňovat náročné požadavky (vysoká odolnost proti korozi, dostatečná pevnost,
biokompatibilita). V současné době se volba výchozího materiálu soustřeďuje jednak na
ušlechtilé kovy, které jsou z elektrochemického hlediska stálé, a jednak na kovy nebo
jejich slitiny, které za určitých podmínek získávají vlastnosti ušlechtilých kovů. Nejčastěji
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používanými kovy jsou korozivzdorná ocel, kobalto-chromové slitiny, titan a jeho slitiny.
Korozivzdorná ocel (typu Cr-Ni-Mo) není vhodná pro použití na permanentní implantáty
zejména kvůli únavové pevnosti a tendencím k elastické deformaci. Používá se proto spíše
pro dočasné fixační prostředky zlomenin. V současné době se nejvíce používají slitiny na
bázi kobaltu a titanu, protože vykazují mnohem větší odolnost vůči únavovým
zlomeninám. Slitiny titanu (např. Ti-6Al-4V, Ti-6Al-7Nb, Ti-5Al-2,5Fe) se z důvodu
blízkého modulu elasticity v porovnání s elasticitou kostní tkáně používají pro výrobu
femorálních dříků. Zároveň jsou tyto slitiny organismem velmi dobře přijímány, mají
vysokou biokompatibilitu. Jejich použití pro výrobu hlavic endoprotéz je však nevhodné
z důvodu nízké odolnosti vůči otěru. Z důvodu nižšího otěru se slitiny kobaltu, chromu
(28 %) a molybdenu (6%) staly zlatým standardem pro výrobu hlavic. [1, 8]
Protože každý implantát je v živé tkáni cizím tělesem, tkáň na něj reaguje. Zatím
neexistuje žádný kov ani slitina kovů, které by ve tkáni reakce nevyvolávaly. Otázkou je
tedy pouze intenzita průběhu reakcí. Nebezpečná situace může nastat při vyšší hodnotě pH
a současném překročení určité koncentrace iontů ve tkáni, kdy dochází k vylučování
hydroxidu kovu. Vlivem organického prostředí však může dojít (a to i při nižším pH)
k vyloučení těžko rozpustných organických solí. Ty se pak ukládají ve tkáni a mohou vést
až k aseptické nekróze tkáně v okolí implantátu [1]. Kovové otěrové částice jsou sice
mnohem menší než například polyethylenové, ale o to snáz pronikají do buněk, vážou se
na proteiny a jsou transportovány tělními tekutinami do celého těla. [7]
Endoprotézy kyčelního kloubu typu kov-kov (z kovové slitiny je vyroben nejen
dřík ale i acetabulární jamka, viz Obr. 4 A, str.13) se používaly v 60. a 70.letech 20.století.
Hlavními negativy této první generace náhrad typu kov-kov byly zejména malý poměr
hlavice a krčku femorální komponenty, který způsoboval další zdroj otěru mezi hlavicí a
okrajem jamky. Druhá generace těchto endoprotéz byla navržena v roce 1988 firmou
Sulzer Orthopedics. Byla tvořena chrom-kobaltovou femorální komponentou a
acetabulární komponenta se skládala z vnější a vnitřní kovové části mezi které byla
vložena polyethylenová vložka (viz Obr. 4 B, str. 13). [7, 9]
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Chrom-kobaltový
artikulační povrch

UHMWPE vložka

Kovové
acetabulární
pouzdro

A

B

Obr. 4:
A: Endoprotézy kyčelního kloubu typu kov-kov
upraveno podle [7]
B: „Sandwichový“ typ jamky s kovovým artikulačním povrchem
upraveno podle [7]

2.2.2. Keramika
Keramické materiály se od 70. let úspěšně používaly pro výrobu jak femorálních
tak i acetabulárních komponent náhrad kyčelních kloubů. Tři typy keramických materiálů
jsou používány v aloplastice; a to na bázi hliníku, zirkonu a tzv. zirkonium-oxidová
keramika. Keramika na bázi hliníku se dříve používala zejména na výrobu hlavic
v kombinaci s polyethylenovými jamkami. Zirkoniová keramika je používána od roku
1985 pro svou pevnost (větší než hliníková keramika). Aby se zabránilo negativním
objemovým změnám (při teplotních a stresových změnách přechází zirkoniová keramika
z tetragonálního do monoklinického uspořádání), stabilizuje se tento typ keramiky
přidáním hořčíku nebo ytria. Zirkonium-oxidová keramika – populárně nazývaná jako
„Oxinium“ (výrobce Smith & Nephew) – stojí na pomezí mezi kovem a keramikou.
Během výrobního procesu je kovová slitina zirkonia vystavena vysokému tlaku a teplotě
v přítomnosti kyslíku. Tento proces mění kovový povrch implantátu na keramický.
Implantát tak získává hladký a tvrdý povrch.
Díky tvrdosti keramiky, která je pětkrát až desetkrát vyšší než u známých kovů, je
možné její povrch dobře leštit do maximálně hladkých povrchů. Otěr keramiky patří
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k nejnižším na rozdíl od otěru plastů, který vyvolává větší či menší reakci. Částice
keramiky navíc patří mezi téměř bioinertní. Jedinou negativní vlastností keramiky je ale
její křehkost. Proto není příliš vhodná pro extrémně pohybově náročné pacienty. [2, 7-9]
Nejvýhodnější se zdá být použití tohoto materiálu pro výrobu hlavice totální
endoprotézy kyčelního kloubu v kombinaci s polyethylenovou vložkou acetabulární
komponenty. Tato kombinace vykazuje v porovnání s endoprotézou typu kov-polyethylen
nižší otěr a s ním spojený nižší stupeň osteolýzy [10]. Vyráběny jsou však i náhrady
kyčelních kloubů typu keramika-keramika. Používány jsou nejvíce ve Skandinávii. Bylo
prokázáno, že tento typ implantátů vykazuje jen minimální otěr i biologickou reakci [1113]. Acetabulární komponenta těchto moderních implantátů se skládá z vnější kovové a
vnitřní artikulační keramické části, mezi něž může být vložena ještě polyethylenová vrstva
viz Obr. 5, str. 14.

Keramická
vrstva

Vnější kovová
vrstva

Keramická jamka
bez polyethylenové
vložky

Keramická
vrstva

„Sandwichový typ
jamky“

Polyethylenová vložka

Obr. 5: Acetabulární jamky s keramickým artikulačním povrchem
Upraveno podle [7]
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2.2.3. Kostní cement
Kostní cementy jsou samotuhnoucí methylmetakryláty a používají se u
cementovaných typů endoprotéz k upevnění v kostním lůžku. Polymethylmetakrylát
používaný k chirurgickým účelům vzniká polymerací. Monomer je tekutý a obsahuje
metakrylát stabilizovaný hydrochinonem, N,N-dimethyl-p-toluidin a chlorofyl. Polymer se
používá v podobě prášku a obsahuje methylmetakrylátový polymer, oxid zirkoničitý
(rentgenokontrastní látka), benzoylperoxid a chlorofyl. Kostní cement se připravuje
polymerací pomocí iniciátorů (peroxidy) smícháním tekutého monomeru s práškem
polymeru vždy až během operace [1, 2]. Významnou komplikací při použití tohoto
materiálu je vysoká teplota jeho polymerace (v rozsahu 70 – 90 °C). V důsledku vysokých
teplot tak může docházet k nekrózám kostních tkání. Některé studie však prokázaly, že
vzestup teploty během polymerace je kompenzován vlhkým prostředím a kovovou
komponentou [14, 15]. Do klinického použití byla pro svou větší pevnost a nižší teplotu
polymerizace

zavedena

nová

generace

kostního

cementu

–

butylmetakrylát

v metakrylátové matrix a ethylmetakrylát v methylmetakrylátové matrix [8].

2.2.4. Povrchové úpravy
O povrchových úpravách hovoříme v souvislosti s kovovými necementovanými
komponentami endoprotéz kyčelních kloubů. Tyto úpravy se provádí nastříknutím
osteoaktivní látky (jednou z nich je hydroxyapatit). Tato povrchová úprava zvětší povrch
endoprotézy a umožní její lepší uchycení v místě implantace. Krystaly hydroxyapatitu jsou
rovněž součástí kostní tkáně a ve spojení s kolagenními fibrilami zajišťují pevnost kosti.
Povrchová úprava komponent je cíleně vytvořena tak, že podporuje proces vrůstání kostní
tkáně.

2.2.5. Nové testované materiály
Vedle již mnoho let používaných materiálů pro výrobu komponent endoprotéz
(kovy, keramika, polyethylen) se v posledních letech pracuje na testování nových
materiálů, zejména polymerů. Jejich žádanými vlastnostmi je co možná nejnižší otěr, dobré
mechanické vlastnosti a biokompatibilita. Jedním z těchto materiálů je skupina
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polyaryletherketonů

(PAEK).

Tato

relativně

nová

skupina

vysokoteplotně

termoplastických polymerů sestává z hlavního řetězce s fenylenovými kruhy, které jsou
spojeny kyslíkovými můstky ketonových a etherových skupin. Dříve byl tento materiál
používán zejména ve spinální ortopedii, dnes se používá i pro výrobu acetabulárních jamek
náhrad kyčelních kloubů. V kombinaci s keramickými i kovovými hlavicemi femorálních
komponent vykazují polyaryletherketonové acetabulární jamky (vyztužené karbonovými
vlákny) na kloubních simulátorech nižší otěr než jamky polyethylenové [16, 17].
Dalším alternativní materiálem pro výrobu zejména acetabulárních jamek je
polykarbonáturetan. V roce 2006 byla v Evropě zahájena klinická studie s těmito jamkami.
I tento materiál vykazuje nejen nižší otěr, ale i menší reakci tkání na něj [18]. Nižší stupeň
otěru (v porovnání s polyethylenovými jamkami) byl naměřen i na kloubních simulátorech
[19].

2.2.6. Polyethylen
Hlavními složkami pro výrobu polyethylenu jsou ethylen, vodík a chlorid titaničitý
(katalyzátor). Podle způsobu výroby, jež je určující pro jeho vlastnosti, rozlišujeme
polyethylen

vysokotlaký,

středotlaký

a

nízkotlaký.

Nízkotlaký

polyethylen

má

pravidelnější strukturu a proto i lepší mechanické vlastnosti. Navíc se velmi dobře
zpracovává do požadovaných tvarů a má velmi dobrou biokompatibilitu. Podle různých
molekulových hmotností a tvaru řetězce dále rozlišujeme polyethylen nízkomolekulární
(LDPE,

Mr<50000),

ultravysokomolekulární

vysokomolekulární
(UHMWPE,

(HDPE,

Mr=200000-6000000).

Mr=50000-200000)
V současné

době

a
je

nejpoužívanějším polymerem pro výrobu komponent kloubních náhrad nízkotlaký
ultravysokomolekulární polyethylen (UHMWPE). [1, 2, 7]
Když v roce 1953 Ziegler a Natta publikovali svůj objev vysokomolekulárního
polyethylenu, použil v roce 1962 sir Charnley jako první tento materiál pro výrobu jamek
pro náhrady kyčelního kloubu [20]. Polyethylen tak nahradil již v té době nevyhovující
teflon (polytetrafluorethylen). Až v roce 1977 byla publikována první práce upozorňující
na reakci organismu na částice polyethylenu vzniklé otěrem vedoucí k aseptickému
uvolnění implantátu [21]. Od té doby byla věnována velká pozornost různým faktorům při
technologii výroby, způsobu sterilizace a jejich vlivům na velikost otěru. Možností snížení
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otěru je vedle zlepšení jeho mechanických vlastností zejména jeho párování s jinými než
ocelovými komponentami – zejména s keramikou. [1, 2]

2.2.6.1. Vysokomolekulární polyethylen
Pro vysokomolekulární polyethylen se používá zkratka UHMWPE vzniklá
z anglického názvu „Ultra High Molecular Weight Polyethylene“. Tento typ polyethylenu
používaný pro výrobu kloubních náhrad je polymerem 71000 – 214000 skupin ethylenu
s celkovou relativní molekulovou hmotností 2-6 milionů. Mezi výjimečné fyzikálněchemické vlastnosti tohoto polymeru patří chemická inertnost, lubricita, stálost a odolnost
vůči opotřebení. Z prášku získaného polymerací (označován GUR, vyrábí např. Ticona,
USA) se lisováním nebo vtlačováním připraví buď tyče nebo velké (až 20 cm silné) desky.
Finální produkt je pak strojním obráběním vysoustružen. Dříve byla při výrobě přidávána
příměs kalciumstearátu pro snadnější zpracování. Dnes se již od tohoto postupu upouští,
jelikož tato směs zhoršovala mechanické vlastnosti, a zejména odolnost proti oxidaci.
Každá komponenta implantátu musí před samotnou aplikací projít procesem
sterilizace. Odolnost UHMWPE vůči otěru však závisí také právě na způsobu sterilizace.
V současné době je prováděna třemi způsoby: ionizačním zářením, ethylenoxidem nebo
plazmatem. První polyethylenové jamky byly sterilizovány formaldehydovými parami.
Koncem 60. let byla zavedena sterilizace gama-zářením (v přítomnosti vzduchu). V 90.
letech však bylo prokázáno, že při tomto způsobu sterilizace dochází k oxidativnímu
štěpení, které následně způsobuje zvýšení otěru a může vést i k rozlomení jamky (viz Obr.
6 A a B, str. 18). Naproti tomu u tzv. nízko zesítěného „low cross-linked“ polyethylenu
vznikají nové C-C vazby, které spojí vzdálenější části molekuly (viz Obr. 6 C, str. 18).
Tento zesítěný polyethylen má lepší mechanické vlastnosti a je tak i proti otěru odolnější.
Aby nedocházelo k oxidačnímu štěpení, snaží se nyní výrobci polyethylenových jamek
sterilizovat hotové výrobky gama-zářením v inertních atmosférách dusíku nebo argonu.
Někteří výrobci sterilizují polyethylenové komponenty bez použití záření, pomocí
ethylenoxidu nebo plazmy. Nízkoteplotní (méně než 50°C) plynná plazma nemá vliv na
žádné fyzikálně-chemické ani mechanické vlastnosti polyethylenu. [2, 7]
Od roku 1999 se v klinické praxi používají jamky z polyethylenu, který je
sterilizován elektronovým zářením v kombinaci s ohřívacím procesem. Otěr tohoto
„vysoce zesítěného“ resp. „highly cross-linked“ polyethylenu je malý (viz Obr. 6 D, str.
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18). Ozáření musí být provedeno tak, aby sítění převážilo nad štěpením řetězců a zároveň
tepelná úprava musí eliminovat existenci volných radikálů.

A

B

C

D

Obr. 6:
A: Vazby v neozářeném vysokomolekulárním polyethylenu
B: Vznik volných uhlíkových radikálů z původních C-C vazeb v průběhu ozáření
C: Vznik nových tzv. příčných C-C vazeb v průběhu ozáření
D: Eliminace volných uhlíkových radikálů vznikem nových příčných vazeb – „vysoce
zesítěný“ polyethylen
Upraveno podle [2]

2.2.7. Polyethylenový otěr
Polyethylenový otěr je v současné době považován za hlavní příčinu aseptického
uvolnění endoprotéz a důvodem pro reoperace. Otěr můžeme definovat jako progresivní
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úbytek materiálu spojený s uvolňováním otěrových částic v důsledku vzájemného pohybu
dvou protilehlých ploch za působení tlaku. Většinou hovoříme o otěru měkčího ze dvou
materiálů – u endoprotéz tedy polyethylenu. V biomechanice je proces otěru popsán čtyřmi
různými mechanismy. Adhesivní otěr vzniká v důsledku tření a mechanického namáhání ,
při němž dochází k místnímu natavení materiálu nebo jiným plastickým deformacím.
Jiným typem je abrasivní otěr, který je způsoben rozdílnou tvrdostí dvou materiálů. Tvrdší
tak odírá částice z měkčího. Tento stav nastává i v případě, kdy se mezi dvě vzájemně
pohybující se plochy dostanou i částice třetího materiálu. V površích se pak vytváří
mikroskopické rýhy. K povrchově-únavovému otěru dochází při cyklickém namáhání
materiálu, kdy protilehlé povrchy po sobě nekloužou, ale valí se. Jakmile je pak
překročena únavová pevnost materiálu, dojde k jeho uvolňování z povrchu. Typické pro
tento typ otěru jsou podpovrchové praskliny, ze kterých vznikají otěrové částice větších
rozměrů (oproti abrasivnímu a adhesivnímu otěru). Korosivní otěr nastává, pokud dochází
ke změnám chemické struktury povrchu, např. v důsledku zvýšené teploty. V souvislosti
s otěrem je nutno zmínit také pojem tok za studena. Jedná se o proces plastické deformace,
při které se netvoří polyethylenové částice a nedochází k úbytku materiálu, pouze k jeho
„odtékání“ z místa největšího tlaku. [2, 22, 23]
Bylo zjištěno, že vznik otěru závisí na druhu vzájemného pohybu dvou povrchů.
Lineární pohyb vede k velmi nízkým otěrovým rychlostem, zatímco vícesměrný
k vysokým. Po testech na kloubních simulátorech byly v jamkách objeveny i oblasti
s rozsáhlými plastickými deformacemi. Na povrchu byly lamely přednostně orientovány
kolmo ke směru hlavního pohybu. Na otíraných površích byla pozorována tvorba fibril,
které mají vyšší pevnost ve směru orientace, ale nižší pevnost ve směru kolmém na tento
směr a jsou tak náchylnější k uvolňování otěrových částic. Nejdůležitější materiálovou
vlastností určující odolnost vůči otěru je právě odolnost vůči povrchové orientaci materiálu
při namáhání [5].
Pro porovnání otěru se využívá měření tzv. lineárního a volumetrického otěru.
Lineární se určuje pomocí rentgenových snímků a je dán mírou zanořování hlavice do
nosné části jamky za určitý časový interval. Hodnoty lineárního otěru vztahující se
k endoprotéze, kde je hlavice o průměru 22 mm vyrobena z chrom-kobaltové slitiny a
jamka z UHMWPE, se pohybují mezi 0,1 – 0,2 mm za rok. Volumetrický otěr, který měří
počet částic uvolněných z artikulující plochy za jednotku času nebo při jednom pohybovém
cyklu, činí (pro tento typ endoprotézy) 17-41 mm3 za rok, tj. 0,3-10,2 mg za rok. [24]
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2.2.8. Polyethylenové otěrové částice a vznik granulomu
Jak již bylo popsáno výše, vysokomolekulární polyethylen (UHMWPE) je díky
svých mechanickým vlastnostem dosud považován za jeden z nejvýhodnějších materiálů
pro výrobu kloubních jamek. I přes tyto vlastnosti však vzájemným pohybem dvou
komponent vzniká relativně velké množství UHMWPE otěrových částic (dále jen
polyethylenových otěrových částic), které jsou jednou z hlavních příčin selhání implantátu.
Organismus na tyto částice reaguje jako na cizorodý materiál, snaží se ho ohraničit nebo
eliminovat. Částice se jednak hromadí v okolí kloubu, mohou být ale lymfatickou nebo
krevní cestou transportovány např. do uzlin, jater nebo sleziny.
Tyto biologicky aktivní částice stojí na počátku aseptického zánětlivého procesu
v organismu. V závislosti na své velikosti jsou pohlcovány makrofágy (nejčastěji jsou
fagocytovány částice o velikosti 0,1 – 10 µm), aktivují lymfocyty a iniciují tak produkci
řady zánětlivých mediátorů [22, 25-27]. Interakcí mezi makrofágy a lymfocyty dochází
k imunologicky zprostředkovaným procesům. Důsledkem je pak vznik zanícené tkáně
bohaté na polyethylenové granulomy (viz Obr. 7) v okolí kosti. Vystupňovaná tvorba
takového granulomu vede k rozsáhlé kostní resorpci – osteolýze- a následnému uvolnění
implantátu.

Obr. 7: Granulomová tkáň
Upraveno podle [28]
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Osteolýzou postižená tkáň je bohatá nejen na makrofágy ale i lymfocyty a fibroblasty a
obrovské mnohojaderné buňky. Tyto buňky produkují řadu cytokinů, enzymů,
prostaglandinů, které stimulují osteoklastickou kostní resorpci. Patří mezi ně např.: M-CSF
(„macrophage-colony stimulating factor“), TNF-α („tumor necrosis factor α“), řada
interleukinů IL-1β (inteleukin 1β), IL-6 (interleukin 6), IL-8, IL-11, transformující růstové
faktory (TGF- α a β), dále pak metaloproteinasy, kolagenasy, prostaglandin E2 (PGE2).
[29]
Některé cytokiny, TGF-α a M-CSF mají přímý vliv na vznik osteoklastů. Ostatní
cytokiny, IL-1, TNF- α a IL-6 nepřímo ovlivňují působení osteoklastů na osteoblasty
(buňky zajišťující novotvorbu kosti). Osteoklasty – mnohojaderné finálně diferencované
buňky odvozené od hematopoetické buňky linie monocytů/makrofágů – jsou zodpovědné
za normální metabolismus odbourávání kostní tkáně, ale i za řadu patologických procesů.
Rovnováhu mezi novotvorbou a odbouráváním kostní tkáně reguluje signální komplex
zprostředkovaný povrchovými receptory a cytokiny. Osteoklast pomocí integrinů tvoří
s povrchem kosti pevné spojení. Díky tomu tak vytvoří otevřený extracelulární prostor, do
něhož osteoklast produkuje velmi korozivní směs chloridových iontů a proteas, která ničí
anorganickou složku kosti a proteiny kostní hmoty. V tomto prostředí s kyselým pH se pak
hydroxyapatit (anorganická složka kosti) rozpouští. Resorpce kosti osteoklasty je
regulována mezibuněčnou interakcí s osteoblasty, které sekretují kolagen I. Osteoblasty
exprimují povrchový signální protein RANKL (ligand pro receptor RANK = „receptor
activator of nuclear factor κB“). Povrchový receptor pro RANKL označovaný jako RANK
je povrchovým receptorem exprimovaným na povrchu osteklastů. Interakci RANKLRANK iniciuje signální kaskáda v osteoklastech (signalizační kaskáda NF-κB = „nuclear
factor κB“ a TNF-α = „tumor necrosis factor α“). Tyto signály indukují aktivaci
osteoklastů a jejich tvarovou změnu nutnou pro vytvoření těsného spojení s povrchem
kosti. Osteoblasty navíc produkují protein osteoprotegerin (OPG), který chrání kost před
resorpcí. OPG se dokáže vázat na RANKL a tím zabránit interakci RANK-RANKL a tudíž
i aktivaci osteoklastů ke kostní resorpci. Výše popsaný proces shrnuje Obr. 8, str. 22. [3032]. Poměr mezi RANKL/OPG je důležitým faktorem, který určuje míru resoprce kosti.
IL-6 je produkován makrofágy a fibroblasty a působením na prekurzory osteoklastů
podporuje jejich tvorbu. M-CSF a IL-1 jsou zodpovědné za přímé působení na prekurzory
osteoklastů – podporují jejich diferenciaci a nepřímo ovlivňují expresi RANKL nebo OPG.
[33]
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Osteoklast
Proteolytické
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Obr. 8: Kostní resorpce a její regulace
1- Interakce RANK-RANKL
2- Těsné spojení mezi osteoklastem a povrchem kosti
3- Osteoklast produkuje směs chloridových iontů a proteas
4- Osteoblasty produkují OPG blokující interakci mezi RANK-RANKL
Upraveno podle [30]

V tkáni obklopující uvolněné kloubní náhrady byla již v roce 1976 vedle makrofágů
prokázána také přítomnost lymfocytů [34]. Lymfocyty přítomné v infiltrátu obklopující
asepticky uvolněnou náhradu byly později téměř všechny identifikovány jako Tlymfocyty; B-lymfocyty byly přítomny jen v zanedbatelném množství [35]. Velký počet Tlymfocytů a téměř žádné B-lymfocyty jsou důkazem toho, že v této tkáni dochází
k imunologickému procesu – hypersenzitivitě typu IV (buněčně zprostředkovaná imunita,
senzitizace kontaktem). Tato hypersenzitivita má vliv nejen na degradaci místní tkáně ale i
na systémové procesy. Ostatní typy hypersenzititivity (I-III) jsou zprostředkovávány Blymfocyty. Zastoupení jednotlivých typů T-lymfocytů bylo popsáno několika studiemi
[35-37]. Tzv. pomocné nebo „helperové“ lymfocyty (TH) převažují nad lymofcyty
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cytotoxickými/supresorovými (TC/S). TH lymfocyty určují typ imunologického procesu
probíhajícího v kloubním meziprostoru, přičemž typ 1 (TH1) je rozhodujícím faktorem při
aktivaci makrofágů. Naproti tomu typ 2 (TH2) je spojen s aktivací B lymfocytů a humorální
imunitou. Rozpoznání jednotlivých typů T-lymfocytů je ovlivněno přítomností příslušných
cytokinů v těchto buňkách. Pro TH1 jsou typické IFN-γ, TNF-β, IL-2 a IL-12 a pro TH2 IL4, IL-5, IL-6 a IL-10. Při fagocytóze cizorodých částic hrají významnou roli v aktivaci
makrofágů nejen cytokiny a integriny, ale i komplex histokompatibility třídy II („MHC
class II“). MHC-peptidový komplex na povrchu buněk je rozpoznáván T-lymfocyty a
poskytuje (pomocí receptoru TCR) první signál přítomnosti antigenu. V nepřítomnosti
jakékoliv z vyjmenovaných molekul na povrchu makrofágu a lymfocytu žádný další krok
imunologického procesu nemůže probíhat. [31, 33]

2.2.9. Izolace polyethylenových otěrových částic z granulomu
Aby

mohly

být

polyethylenové

otěrové

částice

z granulomové

tkáně

identifikovány, charakterizovány a kvantifikovány, bylo vyvinuto a popsáno několik metod
jejich izolace. V zásadě byly publikovány tři postupy lišící se prostředím, ve kterém je
izolace prováděna. Prvním je hydrolýza v kyselém prostředí (nejčastěji pomocí HNO3 [3839]), druhým je hydrolýza v prostředí zásaditém (v KOH [40-43]) a třetím je hydrolýza
pomocí proteolytických enzymů [44].

2.2.10. Velikost a tvar polyethylenových částic
Izolací a následnou morfologickou analýzou pomocí elektronového mikroskopu
bylo identifikováno několik různých velikostí a tvarů polyethylenových částic jako jsou
„zrna, korálky, fibrily, úlomky, vločky“ [45].
Vzhledem k rozdílnému mechanismu vzniku otěru mezi kolenním (převládá
únavový otěr) a kyčelním kloubem (převládá abrasivní a adhesní otěr), většina částic
izolovaných z kolenní kloubu je větší než částice z kyčelního kloubu. Ve vzorcích
z kyčelních kloubů je výrazně větší množství nejmenších částic. Srovnání izolovaných PE
částic z kolenního a kyčelního kloubu poskytují Obr. 9 A, str. 24 a Obr. 9 B, str. 24. [45]
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A

B
Obr. 9: Jednotlivé morfologické typy PE částic z kyčelního (A) a kolenního kloubu (B)
(snímek z elektronového mikroskopu)
A: B- korálky 1 µm; G- zrna menší než 1 µm; F- tenké prodloužené fibrily
B: Fl-velké vločky; S-velké úlomky; F-malé fibrily; G-zrna
Upraveno podle [45]
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3. Cíle práce
 Optimalizace izolačních postupů při získávání polyethylenových otěrových částic
z granulomové tkáně z okolí endoprotéz kyčelních kloubů
 Adaptace izolačního postupu pro zisk polyethylenových otěrových částic ve velkém
měřítku
 Vytvoření kalibrační řady pro převedení relativního množství částic na absolutní
 Sledování fyzikálně-chemických vlastností částic
 Zjištění vlivu centrifugace na morfologii částic
 Zjištění, zda kromě otěrových částic běžné velikosti vznikají v kloubním prostoru i
částice mnohem menší
 Popis distribuce otěrových částic v granulomové tkáni, resp. je více otěrových částic
v granulích nebo v okolní tkáni?
 Sledování vazby sérových proteinů na izolované „nativní“ polyethylenové otěrové
částice a její konsekvence
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4. Metody
Díky

vypracování

účinné

izolační

metody

(pomocí

HNO3)

poskytující

reprodukovatelné výsledky bylo možné zpracovat velké množství vzorků granulomové
tkáně a izolovat tak vůbec poprvé važitelné množství otěrových částic. To umožnilo nejen
připravit kalibrační přímku PE částic (závislost hmotnosti PE částic na signálu IR), ale i
dále pracovat s částicemi samotnými a popisovat tak jejich fyzikálně-chemické vlastnosti
(např. agregace) a biologické vlastnosti (vazbu proteinů na PE částice). Díky tomuto
efektivnímu izolačnímu postupu a mikrofotografiím pořízených na skenovacím
elektronovém mikroskopu s vysokým rozlišením byla prokázána přítomnost PE nanočástic
(o velikosti menší než 0,5 µm) vytvořených in vivo. Jiná metoda (enzymová) pak umožnila
postupnou hydrolýzu tkáňových vzorků prostřednictvím níž bylo možné získat informaci o
distribuci PE otěrových částic v rámci vzorku granulomové tkáně. [46-50]

4.1. Tkáňové vzorky
Polyethylenové otěrové částice byly izolovány ze vzorků granulomové tkáně
získaných při reoperacích kyčelních kloubů prováděných na 1. Ortopedické klinice 1.LF
UK ve Fakultní nemocnici v Motole a na Ortopedické klinice Fakultní nemocnice
v Olomouci. Indikací pro tyto reoperace bylo vždy aseptické uvolnění implantátu.
Granulomy byly okamžitě po odebrání zmraženy při –18 °C. [46-50]

4.2. Izolace polyetylenových otěrových částic z tkáně
4.2.1. Sonikace
Vzhledem k tomu, že polyethylenové otěrové částice mají tendenci v suspenzích
rychle agregovat, zařadili jsme do různých kroků izolačního postupu sonikaci. Prováděna
byla pomocí sonikátoru Ultrasonic Processor UP 100H (Hielscher) se sonotrodou MS 3
vždy za stejných podmínek, a to 30 kHz, amplituda 180 µm, hustota akustického výkonu
460 W/cm2 (pokud není uvedeno jinak). [46-50]
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4.2.2. Čištění používaných chemikálií
Všechny roztoky používané při izolacích byly předem čištěny, aby byly odstraněny
nerozpustné nečistoty. Destilovaná voda, 0,015 mol/l CaCl2, propan-2-ol (isopropanol, dále
jen iPrOH) byly filtrovány přes 10 a 0,1 µm polykarbonátové (dále jen PC) membrány
(Millipore, USA). Agresivnější chemikálie jako 65% HNO3 a 12 mol/l KOH byly
filtrovány přes 10 a 0,1 µm teflonové membrány (Millipore, USA). [46-50]

4.2.3. Lyofilizace a delipidace vzorků
Zmražené vzorky granulomové tkáně byly před izolací částic nejprve lyofilizovány
a dvakrát delipidovány. Delipidační směs – chloroform-methanol (2:1, v/v) byla po 12
hodinách vyměněna. Po odstranění druhé delipidační směsi byly vzorky důkladně
vysušeny při 60 °C po 2 hod. [46-50]

4.2.4.

Hydrolýza

pomocí

proteasy ze

Streptomyces

griseus

a

kolageasy
Delipidovaný a vysušený vzorek byl suspendován v 0,015 mol/l CaCl2 (8 ml/g).
Tato suspenze byla zahřáta ve vroucí vodní lázni 15 min. Po ochlazení na laboratorní
teplotu bylo upraveno pH na hodnotu 8,5 a byla přidána proteasa (8,5 mg/g suché tkáně) ze
Streptomyces griseus (Sigma-Aldrich). Takto připravené směsi byly překryty tenkou
vrstvou toluenu a inkubovány při 37 °C po 4 hod. Proteasa byla poté inaktivována zahřátím
ve vroucí vodní lázni po 10 min a lyzát byl následně oddělen od nedegradované části –
granulí. Obě části byly zvlášť lyofilizovány a zváženy. Lyzáty byly dále podrobeny kyselé
hydrolýze (viz odst. 4.2.5.). Dalšímu enzymatickému působení byly vystaveny jen
nedegradované části – granule.
Části nedegradované pomocí proteasy ze Streptomyces griseus byly suspendovány
v 0,015 mol/l CaCl2 (8 ml/g), pH bylo upraveno na 7,5 a byla přidána kolagenasa (SigmaAldrich) z Clostridium histolyticum typ I (35 mg/g). Reakční směs byla překryta tenkou
vrstvou toluenu a inkubována při 37 °C po 72 hod. V průběhu degradace kolagenasou bylo
průběžně kontrolováno a upravováno pH na 7,5. Nehydrolyzované nerozpustné částice
(následně identifikované jako úlomky kostí) byly odstraněny krátkou centrifugací (500 x g,
2 min) a lyzáty byly lyofilizovány, zváženy a podrobeny kyselé hydrolýze (viz odst.
4.2.5.). [48]
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4.2.5. Izolace otěrových částic pomocí HNO3
Delipidovaný a vysušený vzorek (0,3 g) byl hydrolyzován 5 ml 65% HNO3 po 24
hod. při laboratorní teplotě za občasného promíchání. Pouze vrchní 2 ml vrstva suspenze
byla dále použita pro další izolaci. Zbylá spodní vrstva byla odsáta a dále nepoužita.
Vrchní 2 ml vrstva byla následně promyta dalšími 5 ml 65% HNO3 a poté celkem pětkrát
8 ml destilované vody. Před každým oddělením horní vrstvy byla suspenze vždy
promíchána (na vortexu), sonikována 2 min (sonikace byla prováděna jen při promývání
vodou) a centrifugována při 2000 x g 5 min. Při čtvrtém promytí vodou byla suspenze
neutralizována 12 mol/l KOH. [46-50]

4.2.6. Filtrace polyethylenových částic
Výsledná 2 ml horní vrstva suspenze PE částic ve vodě byla vždy smíchána s 2 ml
iPrOH. Tato 4 ml suspenze (iPrOH + PE částice + voda) byla ihned po sonikaci 5 min
filtrována (do polypropylenové zkumavky kalibrované na 6 ml) přes 10 µm PC membránu.
Původní zkumavka byla promyta 2 x 0,5 ml iPrOH a takto získané suspenze byly rovněž
filtrovány přes stejnou membránu. Membrána byla promyta 1 ml iPrOH. (Tato membrána
s PE částicemi >10 µm

byla v postupu popsaném v odst. 4.5. zvážena a z rozdílu

hmotností prázdné membrány a membrány s částicemi byla zjištěna hmotnost zachycených
částic). Po promíchání na vortexu bylo z filtrátu odebráno 4,5 ml suspenze a přefiltrováno
přes 0,1 µm PC membránu. Membrána byla promyta 1 ml iPrOH. (Tato membrána s PE
částicemi 0,1-10 µm byla v postupu popsaném v odst. 4.5. zvážena a z rozdílu hmotností
prázdné membrány a membrány s částicemi byla zjištěna hmotnost zachycených částic).
Dále byly odebrány 0,2 ml filtrátu a filtrovány přes další 0,1 µm PC membránu. Membrána
byla promyta 0,5 ml iPrOH.
Membrány se zachycenými UHMWPE otěrovýni částicemi 0,1 – 10 µm byly
následně charakterizovány a kvantifikovány vážením a dalšími metodami (IR, SEM,
EDAX viz odst. 4.3.; na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR).
[46-50]

4.3. Kvantifikace a charakterizace PE částic
Polyethylenové otěrové částice izolované z granulomové tkáně zachycené na membránách
byly kvantifikovány gravimetrickou analýzou (rozdílem hmotností prázdné membrány a
membrány s částicemi). Charakterizace a kontrola částic z hlediska čistoty byla prováděna
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v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR pomocí mikroskopických a spektroskopických
metod.

4.3.1. Skenovací elektronová mikroskopie (SEM)
Tato metoda byla použita ke kvantifikaci, určení morfologických parametrů a
ověření čistoty izolovaných částic. PC membrány se zachycenými PE částicemi byly
připevněny na mosazný terčík a byla na ně nanesena tenká vrstva platiny (pomocí
vakuového naprašovacího zařízení Sputter Coater SCD 050, Balzers). Mikrofotografie
s nižším zvětšením (do 10.000 x) byly získány na elektronovém mikroskopu Vega TS 5130
(Tescan, Česká republika) v režimu sekundárních elektronů při urychlovacím napětí 30
kV. Snímky s vyšším zvětšením byly získány na elektronovém mikroskopu Quanta 200
FEG (FEI, Česká republika) v režimu sekundárních elektronů při urychlovacím napětí 3
nebo 10 kV.
Metoda kvantitativní analýzy SEM mikrofotografií (SEMq) je založena na
automatizované analýze mikrofotografií získaných ze skenovacího elektronového
mikroskopu. Tyto fotografie jsou převedeny na binární obrazy pomocí kterých, resp. ploch
odpovídacích pokrytí membrán PE částicemi, je určeno relativní množství PE částic ve
vzorku. [46]

4.3.2. Infračervená spektroskopie (IR)
Infračervená spektroskopie byla použita pro kvantifikaci a ověření čistoty
izolovaných částic. Tato metoda využívá měření infračervených spekter s Fourierovou
tranformací (FTIR) v transmisním režimu. Výsledkem FTIR pro PE jsou dva typické
„peaky“ při 2919 cm-1 a 2849 cm-1. které odpovídají antisymetrické a symetrické –CH2vibraci. Finální spektrum PE částic bylo získáno rozdílem spektra PC membrány se
zachycenými PE částicemi a spektra prázdné membrány. Na Obr. 10, str. 30 jsou zřetelné
dva „peaky“ (při 2919 a 2849 cm-1) odpovídající zvyšujícímu se signálu IR se zvyšujícím
se objemem filtrované suspenze PE částic . Po odečtení pozadí polykarbonátové membrány
je pro kvantifikaci částic výhodnější „peak“ při 2849 cm-1. Integrací plochy pod tímto
„peakem“ byl získán údaj odpovídající relativnímu množství zachycených otěrových PE
částic. Metoda IRc je založena na IR spektru a PC membráně, která je použita jako vnitřní
kalibrační standard. [46]
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Absorbance [jednot.abs.+konst.]

Vlnová délka [cm-1]
Obr. 10: FTIR spektrum PE částic
Upraveno podle [46]

4.3.3. Energeticky disperzní analýza paprsků X (EDAX)
Pomocí této metody byla ověřována čistota izolovaných částic. Vzorky pro
mikroprvkovou analýzu byly před samotnou analýzou upraveny podobným způsobem jako
vzorky pro SEM. Analýza pak byla provedena na rastrovacím elektronovém mikroskopu
Quanta 200 FEG vybaveném EDAX detektorem. Podmínky pro zaznamenávání EDAX
spekter byly: vakuum 120 Pa, použité napětí 30kV, velikost stopy svazku elektronů 3,
pracovní vzdálenost 10 mm. [46]

4.4. Vliv centrifugace na morfologii PE částic
Polyethylenové otěrové částice byly izolovány z periprotetické tkáně bohaté na
granulomy kyselou hydrolýzou pomocí HNO3 (jak bylo popsáno v odst. 4.2.5.). Jediným
rozdílem ve výše popsaném postupu bylo nezařazení centrifugace do izolačního postupu.
Všechny vzorky byly nejprve ponechány samovolné flotaci po dobu 24 hod. Horní 2 ml
vrstva suspenze PE částic získaná kyselou hydrolýzou byla rozdělena na 4 části. První byla
ponechána samovolné flotaci, druhá byla centrifugována 2 min při 500 x g, třetí byla
centrifugována 5 min při 16000 x g a čtvrtá část byla centrifugována 30 min při
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105000 x g. Poté byly všechny tyto suspenze filtrovány při 0,1 µm PC membrány
(Cycklopore, Whatman, UK).
Čistota izolovaných částic byla potvrzena metodou SEM, EDAX a IRc. Pomocí
obrazové analýzy SEM mikrofotografií byl zjišťován vliv centrifugace na morfologii
částic. Porovnávány byly tři morfologické parametry: ekvivalentní průměr, cirkularita a
elongace. Tyto parametry byly určeny pomocí programu obrazové analýzy – Lucia.
Ekvivalentní průměr (D) byl definován jako:
D = (4 x plocha částice na snímku/ π)1/2
Cirkularita (C) byla definována jako:
C = 4 π x plocha částice na snímku/(obvod částice)2
(C=1 pro kulaté částice, C<1 pro ostatní tvary částic)

Elongace (E) byla definována jako:
E = Max průměr/Min průměr
(E=1 pro kulaté částice, E>1 pro ostatní tvary částic)

[50]

4.5. Distribuce PE částic v tkáni
Pro zjištění distribuce PE částic v tkáni, resp. pro posouzení množství a zastoupení
jednotlivých velikostních a morfologických skupin v granech a okolní tkáni, byla použita
enzymová hydrolýza (viz postup popsaný v odst. 4.2.4.). V prvním kroku byly nativní
(nelyofilizované) vzorky tkáně (získané při devíti revizních reoperacích) rozděleny na
granulomovou tkáň (obsahovala znatelné kuličky – grana) a okolní tkáň (tkáň bez
znatelných granulí; svaly, kosti, chrupavka, vazy). Dále byly tyto vzorky podrobeny
působení proteasy ze Streptomyces griseus a granule bylu odděleny filtrací. Takto byly
získány 4 skupiny vzorků: lyzát a nedegradované velké granule z granulomové tkáně a
lyzát a nedegradované malé granule z okolní tkáně. V následujícím kroku byly velké i
malé

granule

hydrolyzovány

pomocí

kolagenasy

z Clostridium

hystolyticum.

Polyethylenové otěrové částice byly v posledním kroku izolovány ze všech čtyřech skupin
vzorků kyselou hydrolýzou. Izolované částice byly zváženy a jejich čistota byla ověřena
pomocí metody IRc, SEMq a EDAX. Hmotnosti dvou velikostních skupin (0,1-10 µm a
>10 µm) PE částic izolovaných z různých částí tkáňového vzorku byly porovnány. [48]
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4.6. Kalibrační řada pro PE částice z tkáně
Pro přípravu kalibrační řady bylo použito 20 vzorků suché lyofilizované tkáně po
0,3 g. Všechny tyto vzorky byly zpracovány kyselou hydrolýzou (viz odst. 4.2.5.). Filtráty
ze všech dvaceti vzorků přošlé 10 µm membránou PC membránou byly spojeny a následně
filtrovány (po sonikaci 5 min) přes předem zváženou 0,1 µm PC membránu (průměr 47
mm). Po vysušení membrány v exsikátoru byla vážením určena hmotnost izolovaných PE
částic o velikosti 0,1-10 µm. Umístěním této membrány do roztoku 50 % iPrOH a sonikací
byla získána suspenze PE částic. Membrána byla následně ze suspenze vyjmuta a vysušena
v exsikátoru. Z rozdílu hmotností předem zvážené membrány a vysušené membrány byla
určena hmotnost částic převedených do suspenze a přesná koncentrace suspenze. Z této
suspenze byly poté v tripletech odebírány různé objemy (0,2, 0,4, 0,6, 0,8 a 1 ml) a
filtrovány přes 0,1 µm PC membrány. Tyto membrány byly předány ke kvantifikaci
pomocí metody IRc. Nanášené objemy suspenze částic byly výpočtem převedeny na
hmotnosti PE částic v daném objemu. Ze závislosti hodnot IRc na hmotnosti PE částic
v jednotlivých objemech byla vytvořena kalibrační přímka. [46]

4.7. Vazba sérových proteinů na PE částice
Pro zjišťování vazby proteinů na polyethylenové otěrové částice (získané izolací
z periprotetické granulomové tkáně) bylo vybráno 5 lidských sérových proteinů: lidský
sérový albumin (HSA), lidský imunoglobulin G (HigG), lidský α1-kyselý glykoprotein
(Hα1AG), lidský holo-transferin (HHT) a lidský α1-antitrypsin (Hα1AT). Experiment byl
prováděn v centrifugačních filtračních zařízeních („Centrifugal filter device“, Millipore,
USA), které obsahují membránu s 0,1 µm póry propustnými pro vodné roztoky jen za
použití centrifugace (viz Obr. 11, str. 33)
Potřebné množství PE otěrových částic (použita byla suspenze získaná při izolaci
velkého množství částic viz odst. 4.6) bylo postupně nanášeno do filtrační zkumavky
(filtráty prošlé po centrifugaci nebyly dále používány). K nanesenému množství PE částic
byly přidány 0,3 ml roztoku proteinu (o předem zvolené koncentraci). Tato suspenze PE
částic v roztoku proteinu byla sonikována 0,5 min (sonotroda MS 1, 30 kHz, amplituda
70 µm, hustota akustického výkonu 125 W/cm2) . Centrifugační filtrační zařízení bylo poté
třepáno po dobu 2 hod. při 800 rpm a následně centrifugováno 5 min při 2000 x g.
Koncentrace proteinu ve filtrátu byla zjišťována spektrofotometricky při 280 nm. Množství
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navázaného proteinu bylo určeno jako rozdíl absorbance originálního roztoku proteinu a
absorbance filtrátu. Pro výpočet množství navázaného proteinu na PE otěrové částice byla
použita kalibrační přímka pro každý protein. Stejným způsobem byl proveden experiment i
s komerčně dostupnými PE částicemi – GUR 4120.
Vliv pH a iontového složení pufru na vazbu proteinu na PE částice bylo provedeno
za použití 0,9 % NaCl, fosfátového pufru o pH 7,4, 0,05 mol/l acetátového pufru o pH 6,0,
0,05 mol/l Tris.HCl pufr o pH 7,4.
Navázané proteiny na PE částice byly eluovány přidáním 0,3 ml 0,9% NaCl nebo
1 mol/l NaCl, sonikací a třepáním po dobu 2 hod. při 800 rpm a následnou centrifugací. Po
centrifugaci byla změřena absorbance filtrátu (eluátu) při 280 nm.
[47]

Vnitřní nádobka
0,1 µm membrána
Vnější nádobka
Filtrát

Obr. 11: Centrifugační filtrační zařízení [47]
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5. Výsledky
V následujících odstavcích jsou shrnuty jen nejdůležitější dosažené výsledky.
Detailní popis všech výsledků je prezentován v přiložených publikacích.

5.1. Fyzikálně-chemické vlastnosti polyethylenových otěrových
částic
Na základě metod popsaných v odstavci 4. byly popsány některé fyzikálněchemické vlastnosti polyethylenových otěrových částic. Tyto otěrové částice generované in
vivo vykazují výraznou hydrofobicitu a elektrostatický náboj. Není je možné rozvažovat, je
třeba je dělit jen ve formě suspenzí o známé koncentraci. Ve vodných prostředích velmi
rychle flotují. Vhodným prostředím se ukázal roztok 50 % iPrOH. V suspenzích tyto
částice rychle agregují. Před jakoukoli filtrací či jiným následným krokem je třeba
suspenzi vždy sonikovat a částice tak disagregovat. [46-50]

5.2. Kalibrační řada pro PE částice z tkáně
Postupem popsaným v odst. 4.6. bylo získáno 19,0 mg PE částic o velikosti 0,110 µm, přičemž z membrány se do suspenze podařilo převést 17,5 mg. Dále bylo získáno
25,1 mg PE částic o velikosti větší než 10 µm.
Ze zásobní suspenze o známé koncentraci PE částic o velikosti 0,1-10 µm byly
postupem popsaným v odst. 4.6. odebrány jednotlivé objemy (0,2 ml; 0,4 ml; 0,6 ml; 0,8
ml; 1 ml) a filtrovány přes 0,1 µm PC membrány. Tyto membrány byly předány ke
kvantifikaci pomocí IRc na Ústav makromolekulární chemie AV ČR. Z naměřených tří
hodnot IRc pro tři stejné objemy byla vypočítána průměrná hodnota. Jednotlivé pipetované
objemy suspenze PE částic byly přepočítány na hmotnosti PE částic nanesených při filtraci
na membránu. Z průměrné hodnoty IRc a z vypočtené hmotnosti PE částic byla vytvořena
kalibrační přímka (Graf 1, str. 35). Z dříve určených ekvivalentních průměrů pro částice
(hodnota 0,23 µm) o velikosti 0,1-10 µm (určeno při vlivu centrifugace viz odst. 5.2.) a
známé hustoty byly vypočtené hmotnosti PE částic převedeny na počet PE částic. Závislost
IRc na počtu částic je vyjádřena v Grafu 2, str. 35.
[46]

34

1,600
y = 7,5009x - 0,2232
IRc: plocha pod PE peakem[ ]

1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
2,50E-02

7,50E-02

1,25E-01

1,75E-01

2,25E-01

2,75E-01

vypočtená navážka [mg]

IRc: plocha pod PE peakem[ ]

Graf 1: Kalibrační přímka: závislost IRc na vypočtené hmotnosti PE částic

1,600
1,400

y = 5E-14x - 0,2232

1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
5,00E+ 1,00E+ 1,50E+ 2,00E+ 2,50E+ 3,00E+ 3,50E+ 4,00E+
12
13
13
13
13
13
13
13
počet částic

Graf 2: Kalibrační přímka: závislost IRc na počtu částic
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5.3. Vliv centrifugace na morfologii částic
0,1 µm PC membrány se zachycenými PE částicemi o velikosti 0,1-10 µm byly
podrobeny obrazové analýze. Ilustrativní SEM mikrofotografie UHMWPE otěrových
částic jsou ukázány na Obr. 12, str. 37. Mezi částicemi, které jen samovolně flotovaly a
částicemi, které byly podrobeny cetrifugaci při 500, 16 000 a 105 000 x g, nebyl pozorován
žádný kvalitativní rozdíl (viz Obr. 12 A-D, str. 37). Všechny mikrofotografie ukazují
kulaté i protáhlé částice dokazující, že centrifugace neovlivňuje tvar částic.
Morfologie částic byla popsána pomocí ekvivalentního průměru, cirkularity a
elongace. Histogramy na Obr. 13, str. 38 ukazují, že velikost částic a jejich tvar zůstal
konstantní i po působení gravitačního zrychlení při ultracentrifugaci. Tedy centrifugace
neovlivňuje morfologii UHMWPE otěrových částic. [50]

36

A

B

C

D

Obr. 12: SEM mikrofotografie UHMWPE otěrových částic na 0,1 µm polykarbonátové
membráně. Částice byly separovány samovolnou flotací (a) a centrifugací při 500 x g (b),
16 000 x g (c) a 105 000 x g (d).
[50]
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podmínkách [50]
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5.4. Nanootěr
Díky účinné izolační technice (popsané v odst. 4.2.5.) pomocí kyseliny dusičné se
podařilo izolovat čisté polyethylenové otěrové částice o velikosti 15-25 nm
z granulomových vzorků dvou pacientů. Čistota izolovaných částic byla potvrzena
metodou FTIR (rozdílem spekter čistého polyethylenu, nepoužité polykarbonátové
membrány a membrány s částicemi). Změřeno bylo také EDAX spektrum všech membrán
(Obr. 14). Ve všech případech byly identifikovány pouze „peaky“ uhlíku (většina
z polykarbonátové membrány, část z PE částic), kyslíku (z PC membrány), platiny (z 10
nm vrstvy při naprašování membrán), stříbra a chloru (ze stříbrné pasty lepidla při
upevnění membrán). Žádné další prvky, které by indikovaly přítomnost kostních fragmentů
(vápník, síra), prachu (křemík), organických nečistot (dusík, síra) kovových otěrových
částic (chrom, molybden, titan) nebo keramických otěrových částic (hliník, zirkon), nebyly

Intenzita [jednotky absorbance]

detekovány. [49]

Energie [keV]
Obr. 14: EDAX spektrum UHMWPE otěrových částic na PC membráně
[49]
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Obr. 15 ukazuje PC membrány s PE otěrovými částicemi izolovanými z periprotetického
tkáňového vzorku pacienta č.1 (A, B) a pacienta č. 2 (C, D) při maximálním zvětšení
50 000 x (pořízené skenovacím mikroskopem FEGSEM). Při porovnání obrázků B, D a
obrázků A, C (Obr.15) jsou patrné rozdíly ve tvorbě shluků částic při použití resp.
nepoužití sonikace těsně před filtrací částic na membránu. [49]

A

B

C

D

Obr. 15: FEGSEM mikrofotografie UHMWPE otěrových částic na 0,1 µm PC membráně
ze vzorků pacienta č.1 (A, B) a č.2 (C, D) za použití sonikace (B, D) během izolace a bez
jejího použití (A, C) při zvětšení 50 000 x.
[49]
Pomocí obrazové analýzy byla určena velikost nanočástic (podle ekvivalentního průměru)
izolovaných ze vzorků dvou pacientů. Otěrové částice pacienta č.1 měly průměrnou
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velikost 18,5 nm a pacienta č.2 - 21,2 nm. Kompletní histogram (viz Obr. 16) ukazuje, že
v obou případech byly otěrové částice velmi malé s relativné úzkou distribucí velikostí.

Počet částic [%]

Všechny výsledky obrazové analýzy (velikosti částic, tvar) jsou shrnuty v Tab. 1. [49]

Velikost částic [nm]
Obr. 16: Histogram distribuce velikostí UHMWPE otěrových částic izolovaných
v granulomových vzorků pacienta č.1 (H1) a č.2 (H2)
[49]

Tab. 1: Výsledky obrazové analýzy UHMWPE otěrových nanočástic. [49]
Pacient
Č.1 (H1)
Č.2 (H2)

Ekvivalentní průměr
(nm)
18,47
21,20

Cirkularita
()
0,97
0,93
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Elongace
()
1,29
1,35

5.5. Distribuce PE částic v tkáni
Vzorky periprotetické tkáně byly heterogenní, obsahovaly různé množství tvrdých
granulí o různých velikostech. Tyto vzorky byly mechanicky rozděleny na granulomovou
tkáň (obsahující velké tvrdé granule) a okolní tkáň (bez viditelných granulí).
Polyethylenové otěrové částice byly izolovány ze vzorků pomocí kyseliny dusičné (viz
odst. 4.2.5.). Kyselina dusičná zcela hydrolyzovala oba typy tkáně tak, že žádné částice
(například kostní fragmenty) kromě UHMWPE částic nemohly být takto izolovány.
Granule nemohly být mechanicky odděleny (např. krájením) od granulomové tkáně,
musely být odděleny enzymatickým působením S. griseus proteasy. UHMWPE otěrové
částice byly získány z S. griseus lyzátů pomocí HNO3. Izolované granule byly dále
podrobeny působení kolagenasy. Z kolagenních lyzátů byly navíc centrifugací a promytím
získány kostní fragmenty. Polyethylenové otěrové částice byly z kolagenních lyzátů
granulí izolovány také HNO3 metodou. Okolní tkáň byla zpracována podobným způsobem.
Nejprve byla podrobena působení proteasy ze S. griseus a poté kolagenasy. Působením
proteasy S. griseus byl získán lyzát a zbylý nehydrolyzovaný materiál – malé granule.
Kolagenasou byly následně degradovány tyto malé granule. Kostní fragmenty byly opět
získány jako sediment po centrifugaci a polyethylenové otěrové částice izolovány pomocí
kyseliny dusičné. [48]
Pro celý izolační postup bylo použito 2,6 g suché granulomové tkáně a 1,6 g okolní
tkáně. Výše uvedený izolační postup a distribuci otěrových částic v různých částech
vzorku periprotetické tkáně shrnuje schéma na Obr. 17, str. 43. Hmotnosti otěrových částic
a kostních fragmentů byly přepočítány na 1 g suché delipidované tkáně. Čistota
polyethylenových částic byla ověřena metodou IRc a EDAX. Přítomnost a čistota kostních
fragmentů byla potvrzena EDAX spektry (viz Obr. 18, str. 44), která ukazovala
charakteristické signály vápníku a fosforu v poměru 10:6, což je typické pro hlavní
anorganickou

komponentu

kosti

–

hydroxyapatit

(Ca10(PO4)6(OH)2).

Většina

polyethylenových otěrových částic obou zkoumaných velikostních skupin (72 % částic o
velikosti 0,1-10 µm a 68 % částic o velikosti >10 µm) byla nalezena v granulích. Relativně
malé množství částic bylo izolováno z S. griseus lyzátů: v tkáni bezprostředně obklopující
velké nebo malé granule bylo 28% částic o velikosti 0,1-10 µm a 32 % částic o velikosti
>10 µm (viz Tab. 2, str. 44). Malé otěrové částice (0,1-10 µm) byly rovnoměrněji
distribuovány

(granulomová: okolní tkáň 59%:41%) než částice větší než 10 µm
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(74%:26%). Téměř stejné množství kostních fragmentů bylo izolováno z granulomové
(55%) i okolní tkáně (45%).
[48]

Obr. 17: Celkové schéma izolace a distribuce otěrových částic
[48]
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Intenzita [jednotky absorbace]

Energie [keV]
Obr. 18: EDAX spektrum izolovaných kostních fragmentů na 0,1 µm PC membráně
[48]
Tab. 2: Distribuce otěrových částic uvnitř a vně granulí [48]
Granule (velké a malé) (%)
72
PE částice (0,1-10 µm)
68
PE částice (> 10 µm)
PE částice (obě velikosti) 69

Lyzáty (%)
29
32
31

5.6. Vazba sérových proteinů na PE částice
Metoda izolace UHMWPE otěrových částic (popsána v odst. 4.2.5.) byla upravena
pro zpracování velkého množství vzorku. Postupem popsaným v odst.4.6. bylo získáno
dobře važitelné množství čistých “nativních” otěrových částic. Čistota byla ověřena
metodami IRc, SEM a EDAX. Optimalizována byla rovněž manipulace s částicemi. [47]
Nejprve byla vypracována nová metoda pro měření vazby proteinů na UHMWPE
otěrové částice. Tato metoda byla vhodná i pro testování možné eluce navázaných proteinů
(reversibilitu vazby). Výsledky experimentů demonstrující adsorpci proteinů na otěrové
částice vzniklé in vivo a izolované z periprotetické granulomové tkáně jsou shrnuty
v Grafech 3-5, str. 46 a 47. Graf 3 popisuje vazbu použitých sérových proteinů na
polyethylenové otěrové částice, jejichž hmotnost byla konstantní (0,5 mg). Všechny
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testované proteiny běžně přítomné v lidské plazmě vykazovaly podobnou závislost
množství navázaného proteinu na počáteční koncentraci proteinu. Vazebná křivka α1kyselého glykoproteinu měla dvoufázový charakter naznačující minimálně dva typy
vazebných míst. Vazebné křivky ostatních proteinů vykazovaly méně výrazný dvoufázový
charakter. Graf 4 popisuje kvantitativní závislost vazby proteinů na otěrové částice za
podmínek, kdy koncentrace proteinu byla konstantní (0,1%) a množství otěrových částic
bylo proměnné. Vazebné křivky proteinů byly opět podobné. Vazebné křivky proteinů
podobné těm pro otěrové částice byly získány i pro komerčně dostupné částice prášku
GUR 4120 (viz Graf 5, str. 47). Aby bylo možné získat kvantitativně podobné výsledky
jako v Grafu 3 a kvůli mnohem většímu průměru částic GUR 4120 (cca osmsetkrát) než
otěrových částic, muselo být použito 40 x větší množství prášku GUR 4120. Vazebné
křivky proteinů byly získány pro α1-kyselý glykoprotein a sérový albumin. [47]
Experimenty s 0,05% a 0,20% sérovým albuminem a IgG prokázaly, že vazba
těchto proteinů na polyethylenové otěrové částice a částice GUR 4120 není ovlivněna pH
použitých pufrů v rozmezí 6,0-8,0. Stejně tak na vazbu nemá vliv ani složení pufrů (Tris,
acetátový, fosfátový, NaCl). [47]
Reverzibilita vazby proteinů na otěrové částice byla testována pomocí eluce
navázaných proteinů. Během sonikace a třepání v 0,9 % NaCl nedošlo k žádné eluci
proteinu. Při použití 5,8 % NaCl (1 mol/l NaCl) část navázaného proteinu byla eluována.
Když počáteční koncentrace navázaného proteinu byla 0,05 % a 0,2 % průměrně 20 % a 40
% proteinu se eluovalo. Kvůli ireverzibilní povaze vazby nebylo možné určit disociační
konstanty a počet vazebných míst (např. podle Scatchardova výnosu). Mohl být však určen
počet navázaných molekul proteinu na průměrnou polyethylenovou otěrovou částici (za
použití řady předpokladů) viz Tab. 3, str. 47.
[47]
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Graf 3: Vazba sérových proteinů na izolované UHMWPE otěrové částice ve fyziologickém
roztoku. Množství otěrových částic bylo konstantní (0,5 mg), koncentrace proteinu se
měnila. [47]
(lidský sérový albumin (HSA), lidský imunoglobulin G (HIgG), lidský α1-kyselý
glykoprotein (Hα1AG), lidský holo-transferin (HHT), lidský α1-antitrypsin (Hα1AT))
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Graf 4: Vazba sérových proteinů na izolované UHMWPE otěrové částice ve fyziologickém
roztoku. Množství otěrových částic se měnilo, počáteční koncentrace proteinu byla
konstantní (0,1%). [47]
(lidský sérový albumin (HSA), lidský imunoglobulin G (HIgG), lidský α1-kyselý
glykoprotein (Hα1AG), lidský holo-transferin (HHT), lidský α1-antitrypsin (Hα1AT))
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Graf 5: Vazba sérových proteinů na částice prášku GUR 4120 ve fyziologickém roztoku.
Množství částic GUR 4120 bylo konstantní (20 mg), koncentrace proteinu se měnila.
[47]
(lidský sérový albumin (HSA), lidský α1-kyselý glykoprotein (Hα1AG))
Tab. 3: Vazba lidských sérových proteinů na UHMWPE otěrové částice.
(lidský sérový albumin (HSA), lidský imunoglobulin G (HIgG), lidský α1-kyselý
glykoprotein (Hα1AG), lidský holo-transferin (HHT), lidský α1-antitrypsin (Hα1AT))[47]
Relativní molekulová hmotnost
proteinu [ ]
Koncentrace proteinu při relativní
saturaci prvního UHMWPE
vazebného místa [%, w/v]
Hmotnost navázaného proteinu [g] do
prvního vazebného místa na 0,5 mg
otěrových částic
Koncentrace proteinu při relativní
saturaci druhého UHMWPE
vazebného místa [%, w/v]
Hmotnost navázaného proteinu [g] do
druhého vazebného místa na 0,5 mg
otěrových částic
Počet molekul proteinu navázaných
do prvního vazebného místa na jednu
průměrnou UHMWPE částici
Počet molekul proteinu navázaných
do druhého vazebného místa na jednu
průměrnou UHMWPE částici

Hα1AG
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HIgG
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45000

68000
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0.3
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0.3

0.3
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9800
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4800
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7700
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6. Diskuse
Úkolem disertační práce bylo pokračovat ve studiu vzniku, vlastností a účinku
otěrových částic UHMWPE, které jsou generovány v důsledku vzájemného pohybu
polyethylenové a kovové nebo keramické komponenty endoprotézy. Tyto otěrové částice
se vyskytují převážně v tkáních sousedících s polyethylenovými částmi endoprotéz,
v kloubním prostoru a v okolí kostního lůžka. Již dříve byla na pracovišti katedry
biochemie vyvinuta metoda na izolaci těchto otěrových částic [51]. Tento postup však bylo
třeba optimalizovat tak, aby byl použitelný pro zpracování velkého množství vzorků a také
pro izolaci v takovém měřítku, aby bylo možné získat dobře važitelné množství částic. Až
díky úspěšné izolaci ve velkém měřítku a zisku několika desítek miligramů čistých
otěrových částic (generovaných in vivo) [46] mohly být popsány jejich fyzikálně-chemické
vlastnosti. Údaje tohoto typu nebyly v dostupné literatuře publikovány. Vzhledem k jejich
extrémně hydrofobním vlastnostem a elektrostatickému náboji je není možné běžným
způsobem navažovat, ale je nutné s nimi pracovat jen ve formě suspenze. Částice však ve
vodné suspenzi rychle agregují, a proto je třeba je vždy před odebráním části suspenze
disagregovat sonikací. Jako médium pro suspendování částic byl použit 50% iPrOH
zejména kvůli omezení flotace částic v tomto prostředí (hustota iPrOH je 0,786 g.cm-3,
hustota UHMWPE je 0,93 g.cm-3). Díky tomu, že bylo získáno dobře važitelné množství
otěrových částic a tudíž kvantitativně definovaná suspenze, mohla být vytvořena kalibrační
přímka závislosti signálu IRc na množství částic. Na základě toho mohly být výsledky
metody IRc (dosud poskytující informaci o relativním množství částic) poprvé vyjádřeny
absolutně ve váhových množstvích nebo počtem částic [46]. Pro zisk údajů o počtu částic
byl použit zjištěný ekvivalentní průměr a hustota UHMWPE [50].
V okolí endoprotéz, kde vznikají otěrové částice, se v jejich důsledku vytváří
zvláštní tkáň (makroskopicky dobře diferencovatelná od typické svalové či pojivové
tkáně), kterou označujeme jako granulomovou (viz Obr. 7, str. 20). Tato tkáň je velmi
heterogenní, vyskytuje se v ní různé množství různě velkých granulí, které jsou spojeny
zvláštní okolní tkání. Je evidentní, že vzorky granulomové tkáně jsou tudíž velmi
heterogenní a mohou se vzájemně velmi odlišovat. Proto musely být tkáňové vzorky pro
určení množství otěrových částic v jednotlivých vzorcích granulomové tkáně dosti velké,
aby byl vliv heterogenity co nejvíce potlačen. Je zvláštní, že v mnohých publikacích se
autoři naopak snaží vycházet z malých vzorků – např. mikrotomových řezů [52].
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Spolehlivé a reprodukovatelné výsledky izolace a kvantifikace polyethylenových
otěrových částic z tkáňových vzorků závisí na několika stěžejních faktorech. Prvním je
nejen přesnost techniky odběru granulomové tkáně při revizních operacích ale i stabilní
postup odběru pro všechny vzorky. Druhým je zvolený izolační postup včetně všech
klíčových kroků jako je materiál použitých nádob, chemikálie, typ membrán, sonikace atd.
Hydrolýza pomocí kyseliny dusičné [48] byla vyhodnocena jako nejrychlejší a
nejefektivnější metoda. Hydrolýza pomocí proteolytických enzymů poskytuje možnosti
postupné degradace tkáně a tudíž i možnost kvantifikovat a charakterizovat otěrové částice
v různých částech tkáňového vzorku [48]. Třetím faktorem jsou metody kvantifikace a
charakterizace částic. Metody prováděné Ústavem makromolekulární chemie poskytují
spolehlivé informace o relativním objemu částic (IRc), o morfologii částic (SEMq) a
čistotě částic (EDAX) [46]. Na rozdíl od jiných publikovaných metod kvantifikace,
metody SEMq a IRc mají několik výhod. Jsou jimi zejména jejich přesnost, rychlost a
nezávislost na agregaci (při použití sonikace před filtrací na membrány). Nevýhodou těchto
metod je fakt, že neposkytují přímou informaci o počtu částic. Ve spojení s připravenou
kalibrační přímkou lze však tyto relativní hodnoty převést na absolutní [46].
Jedním z nezbytných kroků při izolačním postupu je centrifugace. Podle Visentin a
kol. [52] centrifugace použitá v průběhu izolace polyethylenových otěrových částic
ovlivňuje jejich morfologii. Tento názor začala bez experimentálního ověření sdílet i řada
pracovníků

zabývajících

se

polyethylenovými

otěrovými

částicemi.

Z fyzikálně-

chemického pohledu je však velmi malá pravděpodobnost, že by centrifugační síly
způsobovaly změny morfologických parametrů otěrových částic. Centrifugace při 105000
x g se běžně používá pro separaci buněčných organel bez jakéhokoliv jejich poškození.
Jsou dvě teoretické možnosti, jak by centrifugace mohla ovlivňovat morfologii částic: při
vysokých rychlostech by se protáhlé částice měnily v kulaté kvůli vzájemným kolizím a
kolizím se stěnami kyvety; a nebo při vysokých rychlostech by byly izolovány i velmi
malé částice. Obrazová analýza potvrdila, že se žádný ze sledovaných parametrů
(elongace, cirkularita, ekvivalentní průměr) se zvyšujícím se gravitačním zrychlení
nemění. Tedy ani ultracentrifugace při 105000 x g neovlivňuje morfologii částic [50].
Navíc pro izolaci zcela postačuje centrifugace při 2000 x g. [48]
Vedle nejvíce zastoupené velikostní skupiny polyethylenových otěrových částic (o
velikosti 0,1-10 µm) se ve vzorcích granulomové tkáně vyskytují i částice mnohem menší
– nanočástice [53]. Pojmem nanočástice byla označena skupina částic menších než 0,1 µm.
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Tři nezávislé metody (IR, SEM a EDAX) potvrdily, že se jedná o polyethylenové částice
(nikoliv nečistoty). Navíc byly tyto částice o průměrné velikosti 18,5 nm a 21,2 nm
detekovány ve dvou nezávislých vzorcích. Naproti tomu v dostupné literatuře jsou uváděny
mnohem vetší velikosti nanočástic, resp. mikročástic [54]. Možným vysvětlením pro tento
rozdíl může být například použití sonikace v průběhu izolačního procesu. Jak již bylo
uvedeno výše, polyethylenové otěrové částice mají velkou tendenci agregovat. Pokud proto
není během izolace použita sonikace a zejména sonikace těsně před filtrací, agregace částic
je tak velmi usnadněna. Ty poté mohou na membránách tvořit shluky jevící se jako
mikročástice či částice ještě větší. Zároveň však při velmi intenzivní sonikaci může dojít
k úplnému oddělení nanočástic od sebe a ty poté mohou procházet póry membrán a ve
vzorcích tak nebýt prokázány. Zdá se tedy, že klíčovým krokem při izolaci nanočástic je
„dostatečná“ sonikace. V neposlední řadě důležitým faktorem při detekci nanočástic je
použití metody SEM při vysokých zvětšeních. ISO standard [55] pro kvantitativní analýzu
otěrových nanočástic doporučuje používat SEM mikrofotografie se zvětšením minimálně
5000 x. Tato střední zvětšení byla použita ve všech předchozích studiích. My jsme však
prokázali přítomnost nesonikovaných nanočástic při zvětšení 50000 x. Při použití
standardního SEM mikroskopu lze tohoto zvětšení s dobrým signálem a rozlišením
dosáhnout jen při použití urychlovacího napětí kolem 30 kV. Při tomto nastavení se ale
polykarbonátové membrány pálí a vzorky jsou tak zničeny. Naproti tomu u FEGSEM
mikroskopu lze použít zvětšení 50000 x s dobrým rozlišením a urychlovacím napětím jen
kolem 10 kV, které vzorky nezničí. Tedy použití účinné metody izolace (s použitím
vhodné sonikace) a dobré detekční metody (FEGSEM) je nezbytné pro prokázání existence
polyethylenových otěrových nanočástic. [49]
Jak již bylo uvedeno výše, metoda izolace otěrových částic pomocí proteolytických
enzymů umožňuje postupnou hydrolýzu vzorků granulomové tkáně. Tato metoda byla
použita pro popis distribuce polyethylenových otěrových částic v rámci tkáňového vzorku
[48]. Protože v literatuře je uváděna velikost polyethylenových otěrových částic v rozmezí
0,1-10 µm jako kritická pro aktivaci makrofágů [26], byly v této studii izolovány a
kvantifikovány částice právě o této velikosti spolu s částicemi o velikosti >10 µm.
Ekvivalentní průměr většiny těchto částic se pohyboval mezi 0,1-0,3 µm [50]. Aby bylo
možné získat dobře važitelné množství částic, byl použit směsný vzorek od devíti pacientů.
Získané výsledky tak reprezentují průměrné hodnoty. Analýza částic každého pacienta
zvlášť by byla také možná, avšak poskytovala by jen výsledky pro individuálního pacienta
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a izolované malé množství částic by bylo nutné kvantifikovat metodou IRc. Celkové
množství otěrových částic z lyzátů okolní tkáně bylo velmi podobné množství částic
získaných z různých částí okolní tkáně hydrolyzovaných přímo pomocí HNO3. To platí pro
částice větší než 10 µm (9,3 a 10,0 mg) stejně jako pro částice o velikosti 0,1-10 µm (1,2 a
1,3 mg). V případě granulomové tkáně byla prokázána dobrá shoda pouze pro otěrové
částice o velikosti 0,1-10 µm (1,7 a 2,2 mg). Rozdíl nalezený pro částice větší než 10 µm
lze vysvětlit zejména výraznou heterogenitou granulomové tkáně. V granulích bylo
prokázáno větší množství částic (69%) než ve tkáni bezprostředně obklopující granule
(31%). Navíc ve granulomové tkáni bylo obsaženo mnohem více částic (73%) než v okolní
tkáni (27%). To platí jak pro otěrové částice větší než 10 µm, tak i pro ty o velikosti 0,1-10
µm. Zdá se proto, že tvorba granulomu výrazně snižuje množství otěrových částic
dostupných pro možnou interakci s makrofágy, fibroblasty, osteoblasty a lymfocyty a
potenciálně schopných podporovat vznik aseptické zánětlivé reakce a osteolýzu. Velké
granule izolované z granulomové tkáně a malé granule z okolní tkáně byly degradovány
kolagenasou. Na základě specifity tohoto enzymu [56] lze předpokládat, že granule
obsahují kolagen. Přítomnost kolagenu v granulích není nikterak překvapující, protože
kolagen často v organismu obaluje cizorodé částice [57]. Protože kolagenové částice jsou
v organismu takřka neškodné, biologická aktivita otěrových částic uvnitř granulí je takto
maximálně potlačena. Vznik granulomu tak představuje přirozený mechanismus, jakým
organismus eliminuje nemetabolizovatelné částice. Rozdíl mezi granulemi a S. griseus
lyzáty (tkáň bezprostředně obklopující granule) byl větší pro částice o velikosti 0,1-10 µm
(72%:28%) než pro částice větší než 10 µm (68%:32%). Zdá se, že částice o velikosti 0,110 µm jsou eliminovány pomocí vzniku granulí přednostně před těmi o velikosti větší než
10 µm. Částice o velikosti 0,1-10 µm byly rovnoměrněji distribuovány mezi
granulomovou a okolní tkáň (59%:41%) než částice >10 µm (74%:26%). To lze vysvětlit
snazší migrací malých částic než větších. Velké i malé granule navíc obsahovaly vedle
polyethylenových otěrových částic i kostní fragmenty. Granulom se tak může vytvářet
nejen jako reakce na UHMWPE otěrové částice, ale také jako reakce na kostní fragmenty
vznikající během kostní degradace nebo při implantaci endoprotézy do kostního lůžka. [48]
Polyethylenové otěrové částice vznikají v okolí endoprotéz a mohou aktivovat
makrofágy a jiné buňky imunitního systému a tím indukovat aseptický zánět vedoucí
k osteolýze a uvolnění implantátu. Přesný mechanismus této aktivace částicemi nebyl
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v dostupné literatuře detailně popsán. Otázkou zůstává, zda polyethylenové částice samy o
sobě prezentují na svém povrchu nějaké determinanty, nebo zda je reakce na ně
zprostředkovaná. V dosud publikovaných pracích byla prokázána určitá kvantitativně
nehodnocená adsorpce některých sérových proteinů (fibronectin, albumin, pro-zánětlivé
proteiny IgG a IgA) na komerčně dostupné částice GUR1020 [58], resp. kolagen typu I,
proteoglykany a imunoglobuliny byly identifikovány jako adherované proteiny na povrchu
UHMWPE acetabulárních komponent získaných při reoperacích totálních náhrad [59].
Některé proteiny se tedy nejen vážou na polyethylenové částice a komponenty endoprotéz,
ale i následně zřejmě denaturují [60]. Na základě těchto hypotéz byla v naší studii in vitro
testována interakce vybraných sérových proteinů (jejichž zastoupení v krevní plazmě patří
k nejvyšším) a 0,1-10 µm polyethylenových otěrových částic (vzniklých in vivo)
izolovaných z granulomové periprotetické tkáně. Podobná studie byla rovněž provedena
s komerčně dostupnými částicemi GUR4120 (Ticona, USA). Díky naší metodě izolace
částic ve velkém měřítku mohla být vůbec poprvé sledována reakce sérových proteinů a
čistých

„nativních“

polyethylenových

otěrových

částic

izolovaných

ze

vzorků

granulomové tkáně. Během testování bylo pozorováno několik zajímavých vlastností
částic. Například, polyethylenové otěrové částice flotovaly v roztoku proteinu mnohem
pomaleji než ve vodě. Zdá se, že polyethylenové otěrové částice mohou v prostředí roztoku
proteinu tvořit struktury podobné micelám, kde jsou vysoce hydrofobní otěrové částice
obklopeny hydrofobními doménami molekul proteinu a jejich hydrofilní části tak mohou
interagovat s molekulami vody. Pro studium vazby byla nalezena zcela nová, dosud
nepublikovaná metoda [47]. Vazba proteinů (vybrány byly: lidský sérový albumin, IgG,
α1-kyselý glykoprotein, holotransferrin, α1-antitrypsin) byla měřena v centrifugačních
nádobkách s membránou, které umožňovaly sonikaci a promíchávání otěrových částic
v roztocích proteinu a následné oddělení zbývajícího proteinu filtrací za použití
centrifugace. Zároveň bylo možné po přidání elučního roztoku a následné sonikaci,
promíchávání a centrifugaci stanovit množství eluovaného proteinu ve filtrátu. Vazebné
křivky všech vybraných proteinů byly velmi podobné. Vzhledem k tomu, že tato vazba
proteinů byla nezávislá na pH, iontovém složení media i na izoelektrických bodech
proteinů, lze z toho usuzovat, že se jedná o vazbu ryze hydrofobní. Za fyziologických
podmínek byla vazba ireverzibilní a nejspíše spojena s rozvinutím konformace proteinu.
Kvůli ireverzibilní povaze vazby nebylo možné určit disociační konstanty a počet
vazebných míst (např. podle Scatchardova výnosu). Mohl však být určen počet navázaných
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molekul proteinu na průměrnou polyethylenovou otěrovou částici (za použití řady
předpokladů). Podobný experiment byl proveden i s částicemi GUR4120, aby byla
vyloučena možnost vazby proteinů na nativní částice jen na základě neidentifikovaných
nečistot na částicích. Vazba proteinů na částice GUR byla kvalitativně podobná jako na
otěrové částice. Je již dlouho známo, že nativní a denaturované proteiny mají odlišné
antigenní specifity [61]. Denaturací se mohou odhalit determinanty, kterou jsou ve stavu
nativní konformace maskovány. Na základě toho pak mohou být tyto endogenní
denaturované proteiny rozpoznány např. makrofágy nebo lymfocyty jako cizorodé a
mohou tak stát na počátku reakce těchto buněk. Keramické otěrové částice jsou zřejmě
hydrofilnější a proteiny se na ně snadno neadsorbují a nedenaturují. Tím může být
vysvětlen fakt, že keramické otěrové částice vznikající vzájemným pohybem dvou
keramických komponent totálních endoprotéz (endoprotézy typ keramika-keramika)
vykazují mnohem menší biologickou reakci. [47]

6.1. Souhrn diskuse
Tato dizertační práce v podstatě uzavírá okruh otázek, který vznikl zadáním
problému před více lety (doc. Zdeněk Horák, soukromé sdělení). Podařilo se optimalizovat
[48] původní izolační postup vyvinutý v naší laboratoři pro polyethylenové otěrové částice
[51], poznat jejich fyzikálně-chemické vlastnosti a podle toho s nimi zacházet. Umožnilo
to mimo jiné kvantifikovat otěrové částice nejen relativně, ale i absolutně [46]. Bylo také
třeba vyvrátit názor některých pracovníků, kteří nemají zkušenosti s centrifugací, že
použití centrifugace může ovlivňovat morfologii izolovaných částic [52]. Otázka distribuce
polyethylenových částic v okolí endoprotéz kyčelního kloubu byla vlastně řešena na dvou
úrovních. Na „makroskopické“ úrovni bylo ukázáno, ve kterých zónách okolo endoprotézy
se vyskytuje nejvíce otěrových částic (tyto výsledky nejsou součástí dizertace) [62]. Dále
se na „mikroskopické“ úrovni sledovala jejich distribuce v granulomové tkáni ze zón
v okolí endoprotéz, kde částic bylo nejvíce. Proto tam granulomová tkáň vznikala. Ukázalo
se, že mezi ortopedy běžný výraz „osteoagresivní granulom“ je poněkud zavádějící.
Granulom není vůči kostní tkáni agresivní. Naopak, vznik granulomu snižuje efektivní
množství otěrových částic s negativními biologickými vlastnostmi [48]. Završením celého
problémového okruhu byl příspěvek k tomu, jak lze vysvětlit biologické aktivity otěrových
částic. Od samého počátku bylo zajímavé, zda otěrové částice mohou prezentovat nějaké
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antigeny samy (jako

fragmenty nebo

zlomy polyethylenových

řetězců),

nebo

zprostředkovaně. Obě možnosti zůstávají možné, ale mnohem pravděpodobnější se zdá to,
že působí zprostředkovaně, adsorpcí proteinů, které na nich denaturují. Po denaturaci
vlastních adsorbovaných proteinů jsou tyto rozpoznávány jako cizí [47].
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7. Závěr
Již dříve vyvinutá metoda na izolaci polyethylenových otěrových částic ze vzorků
periprotetické granulomové tkáně byla zdokonalena a optimalizována a navíc upravena i
pro zpracování velkého množství vzorků. Tento postup byl adaptován i pro izolaci částic
ve velkém měřítku, na základě něhož mohlo být vůbec poprvé získáno dobře važitelné
množství „nativních“ otěrových částic. Popsány byly některé fyzikálně-chemické
vlastnosti otěrových částic. Na základě získání važitelného množství částic se podařilo
vytvořit kalibrační přímku závislosti signálu IRc na hmotnosti resp. počtu částic a převést
tak dosud používané výsledky IRc v relativních hodnotách na absolutní.
Tvrzení, že centrifugace použitá v průběhu izolace polyethylenových otěrových
částic ovlivňuje jejich morfologii, bylo vyvráceno. Žádný ze sledovaných morfologických
parametrů (cirkularita, elongace, ekvivalentní průměr) se ani při ultracentrifugaci při
105000 x g nezměnil. Tedy centrifugace použitá při izolaci otěrových částic (2000 x g
neovlivňuje morfologii částic.
Metody izolace, kvantifikace a charakterizace otěrových částic se stále vyvíjejí a
zlepšují. Při nastavení vhodných podmínek během izolace (sonikace) a během
charakterizace (zvětšení při použití elektronového mikroskopu FEGSEM) je možné
detekovat ve vzorcích periprotetické granulomové tkáně vedle majoritní skupiny částic o
velikosti 0,1-10 µm i tzv. nanočástice – o velikosti 15-25 nm.
Byla popsána distribuce polyethylenových otěrových částic v různých částech
tkáňového vzorku z okolí endoprotéz kyčelních kloubů. Více otěrových částic bylo
v granulomové tkáni než v okolní a více částic bylo v granulích než v tkáni bezprostředně
obklopující granule. V granulích bylo přítomno více malých částic než velkých. Malé
částice byly rovnoměrněji distribuovány v periprotetické tkáni než ty velké. V granulích
byla vedle polyethylenových otěrových částic prokázána přítomnost kostních fragmentů.
Podobné množství částic bylo získáno jak přímou kyselou hydrolýzou pomocí kyseliny
dusičné, tak i postupnou enzymatickou metodou pomocí proteolytických enzymů (a
následnou kyselou hydrolýzou). Zdá se, že tvorba granulomu představuje přirozený
mechanismus, jakým organismus eliminuje nemetabolizovatelné částice jako jsou otěrové
částice a kostní fragmenty.
Díky upravené metodě izolace polyethylenových částic ze vzorků granulomové
tkáně bylo získáno dobře važitelné množství částic. Ty pak mohly být použity pro první
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přímé testování vazby vybraných sérových proteinů na tyto „nativní“ částice. Byla
vyvinuta a optimalizována metoda pro měření vazby proteinů na částice a zároveň i pro
možnou eluci vázaných proteinů (reverzibilitu vazby). Všech pět testovaných sérových
proteinů se vázalo na UHMWPE otěrové částice podobným způsobem. Vazba je
hydrofobní povahy a je ireverzibilní. Na základě toho byla vyslovena hypotéza, že
polyethylenové otěrové částice samy o sobě přímo nestimulují makrofágy a jiné senzitivní
buňky, ale že na počátku tohoto procesu stojí hydrofobní interakce mezi částicemi a
sérovými proteiny, které pak mohou na povrchu částic denaturovat. Nové povrchové
determinanty jsou tak odkryty a imunologicky aktivní buňky mohou reagovat s vlastními
denaturovanými proteiny podobným způsobem jako s cizorodými.
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