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Souhrn 

 

Aseptické uvolnění způsobené otěrem polyetylenu patří mezi nejčastější komplikace 

kloubních náhrad vyžadující revizní operaci. Problematikou morfologie, kvantifikace a 

distribuce otěrových částic se zabývá řada prací. Málo prací však spolehlivě kvantifikuje 

počty částic v jednotlivých periprotetických zónách.  

Cílem této práce bylo zhodnotit korelaci mezi počtem otěrových částic a nálezem 

periprotetické osteolýzy. Dalším cílem byl popis distribuce částic v okolí kloubních náhrad a 

popis dalších vlastností otěrových částic.  

Otěrové částice byly izolovány z granulomu odebíraného při revizních operacích TEP 

coxae. Jejich počty byly stanovovány metodou IRc. Tyto nálezy byly korelovány s RTG a 

peroperačním nálezem. Pro popis distribuce otěrových částic v  polyetylenovém granulomu a 

okolních periprotetických tkání byla použita metoda postupné enzymatické degradace tkání.   

Výsledky potvrdily nerovnoměrný výskyt otěrových částic v okolí TEP.  Tento výskyt 

koreloval s  RTG a peroperačním nálezem. Byla popsána distribuce částic, nové metody jejich 

kvantifikace a další poznatky přispívající k objasnění mechanismu periprotetické osteolýzy. 

Problematiku aseptického uvolnění se zatím nepodařilo zcela vyřešit. Ani polyetylen 

v kloubních náhradách se nepodařilo zcela nahradit jiným materiálem. Lze předpokládat další 

intenzivní výzkum vedoucí ke zlepšení jeho vlastností a ovlivnění periprotetické osteolýzy. 

 

Klíčová slova: náhrada kyčelního kloubu, aseptické uvolnění, polyetylenový otěr, 

kvantifikace otěrových částic, distribuce otěrových částic 
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Summary 

 

Aseptic loosening due to polyethylene wear presents one of the most frequently 

occurring joint replacement complications requiring a revision surgery. Numerous scientific 

works and publications deal with the issue of morphology, determination and distribution of 

wear particles. Few studies, however, determine reliably amounts of particles in individual 

periprosthetic zones. 

The objective of this work was to evaluate the correlation between amounts of wear 

particles and periprosthetic osteolysis findings. Description of distribution of these particles in 

the surroundings of joint replacement presented further objectives of the work.  

Wear particles were isolated from granuloma obtained during revisions of total hip 

replacements. Amounts of wear particles were determined using IRc. These findings were 

correlated with X-ray examinations and intraoperative findings. Method of progressive 

enzymatic degradation of tissue was used in order to describe wear particles distribution in 

polyethylene granuloma and surrounding periprosthetic tissues. 

Results showed uneven incidence of wear particles in the surroundings of the total joint 

replacement. The incidence correlated with X-ray examinations and intraoperative findings.  

Distribution of particles was described as well as new determination methods and further 

knowledge contributing to explanation of the mechanisms of periprosthetic osteolysis. 

The issue of aseptic loosening has not yet been entirely resolved. Nor polyethylene has 

been successfully replaced by any other material in joint replacements. Further intensive 

research is expected to improve its characteristics and influence on periprosthetic osteolysis. 

 

Key words: total hip replacement, aseptic loosening, polyethylene wear, wear particles 

determination, wear particles distribution 
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1. Seznam zkratek 

EDX   energeticky disperzní analýza paprsků X  

FITC-BSA  fluorosceinem značený bovinní sérový albumin 

HDPE   „high density polyethylene“ polyetylen s vysokou hustotou 

iPrOH   propan-2-ol 

IRc metoda kvantifikace polyethylenových částic pomocí FTIR 

spektroskopie 

IR (FTIR) infračervená spektroskopie (Fourierova transformace infračervených 

spekter) 

LDPE   „low density polyethylene“  polyetylen s nízkou hustotou 

PE   polyetylen 

PC    polykarbonát 

ORO   hydrofobní barvivo Oil Red O 

SEM   skenovací elektronová mikroskopie 

SEMq   metoda kvantifikace polyetylenových částic pomocí SEM 

TEP   totální endoprotéza 

TEP genus  totální endoprotéza kolenního kloubu 

TEP coxae  totální endoprotéza kyčelního kloubu 

UHMWPE  „ultra high molecular weight polyethylene“ 

   polyetylen s ultravysokou molekulovou hmotností 

XLPE   „crosslinked polyethylene“ crosslinkovaný polyetylen  
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2. Úvod 

Využití kloubních náhrad v moderní ortopedické chirurgii představuje zásadní přínos     

v léčbě pohybového aparátu. Pro pacienty znamená implantace kloubní náhrady jedinečnou 

možnost návratu k plně aktivnímu životu. Díky propracované konstrukci implantátů, 

operačním technikám a peroperační i pooperační péči dnes implantace kloubní náhrady ve 

většině případů představuje běžný ortopedický výkon. Většina pacientů je s výsledkem a 

funkcí endoprotézy dlouhodobě plně spokojena.  Vzhledem k požadavkům na samostatný 

pohyb a sebezaopatření, jakožto na jeden ze základních prvků kvality života, je problematika 

koncentrována zejména do oblasti váhonosných končetinových kloubů. S prodlužující se 

průměrnou délkou života a aktivnějším životním stylem narůstá ve vyspělých zemích 

množství implantovaných kloubních náhrad, a to jak z hlediska celkového nárůstu implantací, 

tak i z hlediska rozšíření indikačního spektra. Zejména u mladších a pohybově aktivních 

pacientů, kteří dlouhodobě užívají implantované endoprotézy, do popředí vstupuje 

problematika jejich limitované životnosti. [1, 2]    

Právě postupné opotřebení a následná osteolýza s aseptickým uvolněním implantátu stojí 

na prvním místě z hlediska příčin selhání kloubní náhrady. Toto uvolnění a selhání si pak 

vyžádá revizní operační výkon. Je nutné vyměnit celou kloubní náhradu nebo její část [2], 

v některých případech může vést i trvalému odstranění kloubní náhrady. 

2.1 Cesta k moderní kloubní náhradě 

Vývoj kloubních náhrad zaznamenal zásadní posun od doby, kdy jako první provedl 

náhradu kloubu Carnochan r. 1840 v New Yorku, který se neúspěšně pokusil implantovat 

čelistní kloub. Jako materiál pro implantát bylo tehdy použito dřevo [3]. Následovaly další 

více či méně úspěšné pokusy o implantaci kloubní náhrady v různých anatomických 

lokalizacích s využitím konstrukčně a materiálově různých implantátů. Zásadní zlom použití 

kloubních náhrad v ortopedii znamenalo zavedení konceptu tzv. „low friction arthroplasty“ 

sirem Johnem Charnleym ve Wrightingtonu [4]. Po jeho počátečních neúspěších s teflonem 

(polytetrafluoretylen) byly v roce 1962 pro náhradu kyčelního kloubu použity jako artikulační 

materiály kov a polyetylen, přestože se samotnému Charnleymu původně z hlediska 

materiálového nezdál polyetylen být jako materiál pro tento účel vhodný [1, 5]. Příklad RTG 

snímku implantované TEP coxae vycházející z původního Charnleyho designu s jamkou        

z polyetylenu je uveden na Obr. 1. 
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Obr. 1: Stav po implantované TEP coxae vycházející z původního Charnleyho designu. 

Náhrada je implantována původní operační technikou s osteotomií velkého trochanteru. Na 

RTG snímku je patrná decentrace hlavičky v jamce vzniklá opotřebením kloubní náhrady. 

Snímek byl pořízen při běžné kontrole pacienta na pracovišti Service de chirurgie 

orthopédique et traumatologique v Hôpital Lariboisière v Paříži v roce 2005. Zdroj: archiv 

autora práce 

 

 Koncept „low fiction artroplasty“ byl obecně přijat širokou odbornou ortopedickou 

veřejností. Došlo ke zrychlení vývoje implantátů pro další klouby a jejich zavedení do 

rutinního používání včetně dalšího rozšiřování indikačního spektra. Charnley, který se 

zabýval tribologií kloubních náhrad i experimentálně, zpočátku zastával názor, že hlavním 

limitem životností kloubní náhrady je pouze její opotřebení závislé na koeficientu tření. [1, 6] 

Z hlediska dlouhodobého výsledku nepovažoval ovšem u kloubní náhrady úbytek polyetylenu 

do 0,1 mm ročně za vážnější problém. Do vztahu k aseptickému uvolnění a selhání kloubní 

náhrady vstoupila problematika otěru, jeho množství, charakteru, jeho dalšího působení a 
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biologické aktivity později. Reakce organismu na otěrové částice byla popsána na sklonku 

70. let Willertem [7, 8] a vedla k úvahám o uvolnění kloubní náhrady na základě biologické 

reakce zprostředkované otěrovými částicemi. Tyto teorie byly postupem času dále 

upřesňovány. Nové poznatky však díky komplexnímu a složitému mechanismu aseptického 

uvolnění vyvolávaly další otázky. Dílčím řešením bylo zdokonalení designu implantátů, 

zlepšení vlastností polyetylenu i využití jiných materiálů [1]. Polyetylen však zůstává dále 

významným materiálem používaným pro artikulační plochy kloubních náhrad. Přes další 

usilovný dlouhodobý výzkum zůstává aseptické uvolnění a selhání kloubní náhrady závažnou 

komplikací, která nebyla dosud zcela vyřešena [9]. 

2.2 Materiály používané pro artikulační povrchy 

K nejčastěji používaným materiálům pro artikulační povrchy dnes patří polyetylen, 

keramika a kov [1]. 

2.2.1 Polyetylen 

Z hlediska chemického složení se v případě polyetylenu (PE) jedná o polymer, který je 

formován monomery etylenu (C2H4) za vzniku dlouhé molekuly se vzorcem -(C2H4)n-, kde n 

určuje stupeň polymerace. Podle tvaru řetězce a molekulových hmotností rozdělujeme 

polyetylen na nízkomolekulární, vysokomolekulární a ultravysokomolekulární (UHMWPE). 

[1, 10] 

Právě polyetylen vysokomolekulární se používá pro výrobu kloubních náhrad. Jeho 

způsobu výroby a dalších úprav je věnována značná pozornost. [1] 

2.2.1.1 UHMWPE 

V případě UHMWPE je jedna molekula tvořena 71.000 - 214.000 monomerními 

jednotkami s celkovou relativní molekulovou hmotností 2-6 milionů. V současné době jsou 

pro medicinální účely produkovány 2 polymery UHMWPE (GUR 1020 a GUR 1050, Ticona, 

Německo) ve formě prášku. Pro snadnější zpracování se dříve vyráběly pod jinými 

komerčními názvy (GUR 1120 a GUR 1150) odpovídající 2 druhy polyetylenových prášků    

s příměsí kalciumstearátu. Kalciumstearát byl přidáván jako lubrikant pro usnadnění 

výrobního procesu. Po zkvalitnění výrobní technologie bylo od tohoto přidávání upuštěno. 

[10] 

Následným krokem při výrobě UHMWPE je konsolidace, kdy jsou z prášku vtlačením 

nebo slisováním vyrobeny tyče nebo desky. Ty jsou pak určeny k dalšímu obrábění a výrobě 
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finálního produktu, v tomto případě artikulační komponenty kloubní náhrady. Jednotlivé 

meziprodukty jsou znázorněny na fotografiích na Obr. 2. [1] 

 

Obr. 2: Schematické zachycení jednotlivých výrobních kroků výroby acetabulární artikulační 

komponenty kyčelní kloubní náhrady.  

(A) Polyetylenový prášek 

(B) Polyetylenové tyče vyrobené konsolidací prášku 

(C) Obrábění polyetylenových tyčí 

(D) Acetabulární komponenta TEP vyrobená z UHMWPE 

Dle [1] 

 

Ve svých vlastnostech je polyetylen značně hydrofobní a v běžném artikulačním 

párování s kovovou nebo keramickou komponentou má nízký koeficient tření ve spojení         

s dostatečnou houževnatostí a pevností. [1, 10] 

2.2.1.2 Sterilizace komponent z UHMWPE 

Mezi výrobou a samotnou implantací musí PE komponenta projít sterilizací. Ta má 

spolu se způsobem balení a skladováním zásadní vliv na její odolnost vůči otěru, a tím i na 

její životnost.  
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Po původní sterilizaci polyetylenových jamek pro kyčelní náhrady formaldehydovými 

parami a následném krátkém propláchnutí ve vroucí vodě je nyní sterilizace prováděna 

následujícími způsoby: ionizačním zářením, etylenoxidem nebo plazmatem. [10] 

Sterilizace gamma-zářením za přístupu vzduchu byla nahrazena během 90. let 

ozářením v inertní atmosféře za účelem snížení okamžité i dlouhodobé oxidativní degradace 

polyetylenu. Oba tyto procesy jsou spojeny se zhoršenou odolností PE vůči otěru i zhoršením 

jeho dalších mechanických vlastností. Oproti tomu sterilizace etylenoxidem nebo plazmatem 

za teplot nepřesahujích 50 °C zbytkové radikály nevytváří a mechanické vlastnosti materiálu 

prakticky nemění. [1, 10, 11] 

2.2.1.3 Generace používaného UHMWPE 

Přes už tak poměrně dobrou odolnost proti otěru při vyhovujících mechanických 

vlastnostech je u polyetylenu používaného v kloubních náhradách snaha o další zlepšení 

odolnosti vůči otěru při zachování dostatečné pevnosti a houževnatosti. Postupně byly 

vyvinuty a do klinické praxe uvedeny následující typy polyetylenu: 

UHMWPE 1. generace  

Od 70. do 90. let 20 století byl používán v kloubních náhradách pouze sterilizovaný 

UHMWPE bez další cílené modifikace struktury. V důsledku snahy o zlepšení odolnosti vůči 

oxidativní degradaci a otěru se v klinické praxi od roku 1999 používá další generace 

polyetylenu. [1, 10] 

UHMWPE 2. generace 

  Je charakteristický vytvořením příčných kovalentních vazeb mezi makromolekulami 

pomocí urychlených elektronů nebo gamma-záření o vyšších dávkách (více než 50 kGy) než u 

sterilizování (méně než 40 kGy, většinou kolem 25 kGy). Tento proces se nazývá síťování 

(„cross linking“). Takto upravený UHMWPE s vyšší molekulovou hmotností, označovaný 

také jako „crosslinked polyethylene“ (XLPE), má výrazně vyšší odolnost vůči otěru za cenu 

mírně snížené pevnosti, tažnosti a houževnatosti.  Zásadní význam má tento proces v případě, 

kdy je k úpravě užita vyšší dávka záření (50-100 kGy). U takto vyrobeného vysoce 

síťovaného UHMWPE („highly crosslinked UHMWPE“) je otěr velmi malý. Nedílnou 

součástí výroby UHMWPE 2. generace jsou tepelné úpravy, jejichž cílem je bezprostředně po 

ozáření odstranit zbytkové radikály. [1, 10] 

UHMWPE 3. generace 

Cílem k jeho zavedení byla snaha o zachování příznivých vlastností v odolnosti vůči 

otěru bez částečného zhoršení mechanických vlastností, k jakým dochází u 2. generace. Jejich 
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základní podstatou je vyhnutí se tepelné úpravě materiálu k odstranění zbytkových radikálů, 

která mechanické vlastnosti zhoršuje. V této souvislosti jsou užity technologie jako sekvenční 

ozařování nebo dopování UHMWPE vitamínem E, který působí jako antioxidant polymerů. 

[1] 

V současné době jsou jako materiál pro artikulační komponenty kloubních náhrad 

využívány všechny 3 generace UHMWPE včetně UHMWPE 1. generace s tendencí 

producentů přecházet na polyetylen vyšších generací s užitím moderních způsobů sterilizace 

implantátů [10]. Na Obr. 3 je uvedena jamka vyrobená z UHMWPE 1. generace. 

 

Obr. 3: PE jamka Aesculap 48/28 z konvenčního polyetylenu 1. generace. Zdroj: archiv 

autora práce 

 

2.2.2 Kov 

Nejčastěji používaným kovovým materiálem pro artikulační komponenty endoprotéz 

je slitina 66% kobaltu, 28 % chromu a 6 % molybdenu označovaná jako CoCr. Dalším, 

zejména dříve používaným materiálem, je nerezivějící ocel [12]. V souvislosti s tématem 

otěru a jeho zásadnímu vlivu na životnost implantovaných endoprotéz je vhodné zmínit i kovy 

použité při výrobě neartikulačních částí endoprotézy. Ty slouží především k fixaci implantátu 

do kosti ať již za pomoci kostního cementu, nebo bezcementovým způsobem fixace. Otěr       

z těchto neartikulačních částí vzniká při nesprávném fungování implantátu, nebo při jeho 

selhání. Do kontaktu se v těchto případech dostávají části implantátu, které k tomu nebyly 

primárně určeny [13, 14]. Pro výrobou neartikulačních částí kloubních náhrad se v současné 

době používají slitiny na bázi kobaltu a titanu. Pokud nedochází k jejich poškození a otěru, 

mají po implantaci pro kosti a okolní tkáně dlouhodobě vysokou biokompatibilitu [15]. 
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2.2.3 Keramika 

První použití keramických artikulačních komponent se v aloplastice datuje do 70. let 

dvacátého století. Díky její tvrdosti je možné keramiku leštit do maximálně hladkých 

povrchů. Keramické artikulační komponenty kloubních náhrad jsou vyráběny tavením nebo 

sinterováním keramického prášku. K hlavním výhodám keramiky patří její výborné 

tribologické vlastnosti a biologicky prakticky inertní otěr. [1, 17] 

K jejím nevýhodám patří křehkost, která klade vysoké nároky na přesnost výroby 

implantátů s keramickou komponentou nebo komponentami. Selhání endoprotézy z důvodu 

prasklé keramické komponenty má pro pacienta z hlediska implantované endoprotézy 

nezřídka katastrofický důsledek. Negativním jevem u párování keramika-keramika jsou i 

negativní zvukové fenomény („squeaking“), které se mohou vyskytovat až ve 33% případů. 

S křehkostí souvisí i značné nároky implantátů s keramickou komponentou na manipulaci a 

správnou a přesnou techniku implantace. [2, 16, 17] 

2.2.3.1 Aluminiová a zirkoniová keramika 

Aluminiová keramika (BIOLOX Forte) odpovídá svým chemickým složením Al2O3.  

Zirkoniová keramika, která měla maximum svého použití v letech 1985 – 2001, odpovídá 

svým hlavním složením ZrO2 s přidáním hořčíku nebo yttria za účelem eliminace 

nežádoucích objemových změn [1]. 

2.2.3.2 Nově používané typy keramiky 

K novým typům keramiky s vylepšenými mechanickými a otěrovými vlastnostmi patří 

keramika používaná od roku 2000, nazývaná „zirconia-touhgened alumina ceramic“ 

(BIOLOX Delta, CeramTec, Plochingen, Německo). Složením se jedná z 98% o aluminiovou 

keramiku doplněnou 17% zirkoniové keramiky s 0,5% stroncium aluminátu a 0,5% chromium 

oxidu. Fotografie extrahované necementované TEP coxae s párováním artikulačních 

komponent keramika-keramika BIOLOX Delta je uvedena na Obr. 4.  
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Obr. 4: Extrahovaná necementová náhrada kyčelního kloubu s párováním hard-on-hard, 

BIOLOX Delta, výrobce Lima, necementovaná jamka vel. 52, insert vel. 36/44, hlavička vel. 

36 na konusu 12/14, s necementovaným dříkem velikosti 5. Zdroj: archiv autora práce 

 

Na pomezí mezi kovem a keramikou stojí zirkonium-oxidová keramika (“Oxinium“), 

kdy je vystavením povrchu komponenty vysokému tlaku a teplotě měněn povrch implantátu z 

kovového na keramický. K nedávno uvedeným biomateriálům patří keramika, jejíž hlavní 

složkou je nitrid křemíku (Si3N4). Historicky byla diskutována biokompatibilita této 

keramiky. Nedávná data však ukazují příznivé výsledky v kombinaci s příznivými 

mechanicko-otěrovými vlastnostmi. [1, 2] 

2.2.4 Nové materiály pro artikulační plochy 

Další výzkum motivovaný absencí ideálního materiálu pro artikulační plochy vedl ke 

zkouškám využití materiálů z rodiny polyaryletherketonů. Na kloubních simulátorech 

vykazovaly nižší stupně otěru [18]. Kromě výhodných otěrových a materiálových vlastností 

vykazují i menší reakci tkání na otěr než polyetylenové jamky. Polyaryletherketony jsou 

zavedeny a využívány zejména ve spondylochirurgii; dnes se zkouší i jako acetabulární 

komponenty kyčelních náhrad s perspektivou dalšího využití i v jiných než kyčelních 
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kloubních náhradách. V experimentálních podmínkách je testován polykarbonát – uretan. [2, 

19-23] 

2.3 Kostní cement 

Kostní cementy jsou polymetylmetakryláty používané u cementovaných nebo hybridních 

kloubních náhrad k jejich upevnění do kostního lůžka. Je třeba je zmínit zejména v kontextu 

s původně formulovanou teorií o cementové chorobě. V ní se předpokládalo, že je to právě 

kostní cement, který je příčinou periprototetické osteolýzy a následného aseptického uvolnění 

[24]. Tato teorie byla později s výskytem aseptického uvolnění u necementovaných kloubních 

náhrad vyvrácena, a byla formulována teorie částicové resp. polyetylenové choroby [25, 26]. I 

cement ovšem může být příčinou periprotetické osteolýzy, pokud jeho fragmenty nepřekračují 

pro fagocytózu kritickou velikost. Pokud jsou ale menšínež 10 μm, mohou být fagocytovány 

makrofágy a podílet se na periprotetické osteolýze. Jeho větší částice (> 12 μm) jsou zpravidla 

obklopeny buňkami z velkých těles [27]. Svůj zásadní význam fragmenty cementu mají 

v případech, kdy jsou uvolňovány z poškozeného cementového pláště a dostávají se mezi 

artikulační plochy kloubní náhrady. Způsobují tak zvýšenou tvorbu otěru abrazí mezi dvěma 

artikulačními povrchy jako třetí těleso [28]. 

2.4 Párování artikulačních povrchů 

Ve způsobu používání artikulačních materiálů rozlišujeme párování materiálů podle 

dvou základních trendů: 

a. Hard on hard, kdy se jedná o párování dvou maximálně hladkých tvrdých povrchů 

/keramika na keramiku, kov na kov, kov na keramiku/ a  

b. Hard on soft, kdy jde o párování jednoho povrchu, který je výrazně tvrdší s povrchem 

měkčím /kov na polyetylen, keramika na polyethlyelen/.  

V současné době používané moderní typy tohoto párování pro náhrady kyčelního 

kloubu uvádím pro názornost na Obr. 5. 
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Obr. 5: Současné moderní trendy v párování artikulačních povrchů hard-on-hard a hard-on-

soft u TEP coxae. Dle [1] 

 

Dominantními trendy z hlediska párování jsou dnes v oblasti kyčelních kloubních 

náhrad zejména povrchy hard-on-hard, kdy je párována keramika na keramiku ve svých 

modifikacích. V případě párování hard-on-soft, a to zejména u cementovaných endoprotéz, je 

to pak keramika s jamkou z XLPE. Párování kov-kov není příliš rozšířené. Kromě 

problematiky otěru s sebou nese i problém hypersenzitivity ke kovům, problém toxicity a 

možné kancerogenity u systémové distribuce iontů [1, 2]. 

2.5 Použití a budoucnost UHMWPE v kloubních náhradách 

Přes všechny své stávající nevýhody a nové moderní trendy v používání artikulačních 

materiálů patří polyetylen ve všech generacích UHMWPE stále k celosvětově 

nejpoužívanějšímu artikulačnímu materiálu v ortopedické endoprotetice. Je to zejména díky 

jeho mechanickým a biologickým vlastnostem. Představuje materiál s dobrou odolností vůči 

otěru, který je dostatečně pevný a houževnatý. Po implantaci je v lidském organismu 

biologicky inertní, a to minimálně do doby uvolnění vysokého množství otěrových částic. 

Problematika jeho použití je nejvíce prozkoumána v oblasti náhrad kyčelního kloubu, což 

souvisí s dobou jeho používání v této indikaci i množstvím celkově implantovaných kyčelních 

endoprotéz [1, 2]. Jeho dlouhodobý úspěch a používání u TEP coxae souvisí i s relativní 

tolerancí k přesnosti techniky implantace v možných negativních důsledcích ve srovnání        

s jinými materiály [17]. Nezastupitelnou roli hraje i v případě cementem fixované 

acetabulární komponenty kloubní náhrady. Rovněž tak jeho použití ve vzrůstající revizní 

operativě kloubních náhrad spojené s reimplantací hraje nezastupitelnou roli. Díky 
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selektivním výhodám jiných matriálů se podařilo PE nahradit pouze částečně [1, 2, 17, 29]. 

Lze tak předpokládat jeho další široké využívání v endoprotetice. S tím souvisí i předpoklad 

dalšího úsilí, které by vedlo k dalšímu vylepšení jeho vlastností včetně pochopení a řešení 

jeho vlivu na periprotetickou osteolýzu. Výzkum a vývoj vedoucí ke snížení komplikací 

souvisejících s použitím PE v ortopedických implantátech má proto zásadní medicínský i 

celospolečenský význam. 

2.6 Otěr párovaných artikulačních materiálů 

Pro uvedení do problematiky je vhodné zmínit některé základní skutečnosti týkající se 

vzniku otěru, otěrových charakteristik jednotlivých párů artikulačních materiálů a další 

působení otěrových částic v lidském organismu. 

2.6.1 Otěr z hlediska mechaniky 

Z hlediska mechaniky rozlišujeme 4 druhy otěru: 

a. Abrazivní otěr běžně vzniká v případě, kdy jsou párovány materiály s výrazně 

rozdílnou tvrdostí, kdy materiál, který je tvrdší /zde kovová nebo keramická hlavička/ odírá 

svými nerovnostmi povrchu materiál, který je měkčí /polyethylenová jamka/. Dochází k němu 

ve zvýšené míře zejména v případech, kdy se mezi dva povrchy primárně k artikulaci určené 

dostává cizí těleso dostatečné tvrdosti a dále buď přímo nebo nepřímo vlivem poškození 

artikulačních ploch tak přispívá k vytváření většího množství otěru abrazí. [2, 30] 

b. Adhezivní otěr je otěrem, který vzniká v důsledku tření kluzných ploch, kdy dojde      

k vytrhávání částic v důsledku převážení sil mezi kluznými plochami nad těmi, které drží 

materiál kluzných ploch celistvý. Důležitou roli zde hraje lubrikační režim párovaných 

materiálů [2]. Spolu s abrazivním otěrem jsou hlavními mechanismy otěru u náhrad kyčelního 

kloubu. [31] 

c. Povrchově únavový otěr vzniká v případě cyklického působení valivých sil jednoho 

materiálů na druhý, kdy dochází k podpovrchovému napětí a následnému vytrhávání 

otěrových částic. Tento druh otěru hraje významnou roli u náhrad kolenního kloubu, kde 

působí spolu s adhezivním a abrazivním otěrem. [32] 

d. Korozivní otěr vzniká v důsledku změny chemických vlastností povrchu daného 

materiálu, který pak snáze podléhá otěru. Ve zvýšené míře k němu může docházet působením 

některých biologických vlivů na kovový povrch implantátu [2, 33]. Tento druh otěru může 

vznikat ve zvýšené míře v důsledku nesprávného párování materiálů kovových komponent 

kloubních náhrad.  
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2.6.2 Otěr párovaných materiálů 

Ze znázornění na Obr. 6. vyplývá, že nejmenší množství otěru vzniká při párování 

keramika na keramiku. O něco horší charakteristiky má pak párování kov na kov. Nepříznivé 

charakteristiky pak mají konvenční polyetyleny první generace párované s kovem nebo          

s keramikou, které produkují o dva řády vyšší množství otěru než referenční párování 

keramika  - keramika. Příznivější otěrové vlastnosti proti konvenčnímu PE poskytuje XLPE, 

který produkuje dle artikulačního povrchu, se kterým je párován, zhruba 10 x méně 

otěrových, byť relativně více zastoupených biologicky aktivních částic. [1, 2, 10] 

 

Obr. 6: Otěrové charakteristiky artikulačních materiálů párovaných u TEP coxae. / 

Me = kov, Ce = keramika, XPE = crosslinkovaný polyetylen, PE = konvenční polyetylen 1. 

generace. Dle [34] 

 

2.6.3 Otěr dle místa vzniku 

Z hlediska místa vzniku dělíme otěr podle jednotlivých módů [35]. 

a. Mód 1 

Tato situace nastává u normálně fungující kloubní náhrady. K otěru dochází mezi částmi, 

které jsou ke vzájemnému kontaktu a pohybu primárně určené, například mezi hlavičkou 

endoprotézy v jamce endoprotézy u TEP coxae a jamkou nebo kovovou femorální 

komponentou a tibiální polyetylenovou vložkou [35]. Další módy otěru už se správnou funkcí 

kloubní náhrady nesouvisí. 
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b. Mód 2 

V módu 2 dochází k otěru mezi částmi, kdy je jedna artikulační část endoprotézy                     

v kontaktu s částí endoprotézy, která k tomu primárně určena není. Tato situace vzniká           

v případě, že hlavička endoprotézy u prochozené polyethylenové jamky penetruje skrze tuto 

jamku až na kovovou kotvící část nebo pokud kovová femorální komponenta TEP genus 

penetruje skrze prochozený polyetylenový insert na kovovou část tibiálního plata. [36, 37] 

c. Mód 3 

K otěru v módu 3 dochází k situaci, kdy se mezi části, které jsou primárně ke vzájemnému 

kontaktu určeny, dostává cizí těleso. Příkladem jsou fragmenty cementu, drobné kostní 

fragmenty, keramický nebo kovový otěr po předchozích operacích, nebo jiné drobné části 

z povrchu implantátu. V těchto případech se jedná o tzv. third body wear, otěr z třetího tělesa. 

[33, 38] 

d. Mód 4 

V případě módu 4 dochází k otěru na základě kontaktu mezi částmi endoprotézy, u kterých ke 

vzájemnému kontaktnímu pohybu nemělo nikdy dojít.  Typickým příkladem je impingement 

krčku femorální komponenty o okraj acetabulární kotvící části nebo insertu [17], nebo pohyb 

insertu proti kotvící části nebo pohyb kotvící části proti kostnímu lůžku, kdy vzniká tzv. 

„backsidewear“. [2, 35] 

2.7 Působení otěrových částic 

Otěrové částice vznikající při funkci kloubní náhrady jsou dále distribuovány v lidském 

organismu. Pokud to jejich velikost dovolí, jsou fagocytovány a dále transportovány 

lymfatickou a krevní cestou. Po překročení transportní kapacity jsou akumulovány v oblasti 

kloubní náhrady a iniciují další biologické reakce v okolních tkáních. Kloubní náhrady jsou 

opouzdřeny po implantaci postupně vznikající fibrózní kapsulou, z jejíž stěny bylo možné 

stanovit další pohyb otěrových částic [39]. Organismus v místě kloubní náhrady na částice 

reaguje, snaží se je ohraničit a eliminovat. Výsledkem je lokální tvorba zánětlivé granulační 

tkáně s porušením rovnováhy kostní resorpce-novotvorba. V případě, že tato reakce probíhá 

na rozhraní implantát-kost, vede k periprotetické osteolýze a může způsobit uvolnění 

implantátu. [40, 41] 

2.7.1 Effective joint space  

Kromě další distribuce otěrových částic v celém organismu se jejich zvýšená 

koncentrace nachází v oblasti jejich vzniku v tzv. „effective joint space“. Effective joint space   
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reprezentuje ve vztahu ke kloubní náhradě prostor, který je s kloubní náhradou spojen a kolem 

kterého se rozlévá tkáňová tekutina. Zahrnuje veškeré periprotetické oblasti pro tuto tekutinu 

dostupné. Jeho rozsah je dán způsobem fixace a osteointegrace kloubní náhrady do kostěného 

lůžka. Uvolněné otěrové částice jsou z kloubní náhrady uvolňovány do jejího okolí a jsou      

v prvním sledu dále transportovány fyzikálně-hydraulickými silami při pohybu implantátu. 

Rozsah jejich možného pohybu je dán právě effective joint space [42]. Vzhledem                    

k mechanismům indukce periprotetické osteolýzy otěrovými částicemi ve vysoké lokální 

koncentraci by ideální effectice joint space byl takový prostor, který by se svým rozsahem 

omezil pouze na nutnou mimokostní část kotvící části a na artikulační části implantátu. 

Rozsah effective joint space je tedy dán způsobem ukotvení implantátu v kosti a konstrukcí 

implantátu. Nejlepší výsledky z hlediska osteointegrace a tím pádem minimalizace prostoru 

effective joint space poskytují porézní povrchy, nebo povrchy, které mohou být doplněny 

bioaktivní vrstvou, například hydroxyapatitem. Tyto povrchy podporují vrůstání kosti do 

kotvící části implantátu, a tím vytvoření těsného kontaktu mezi implantátem a kostí                 

s minimalizací effective joint space [43]. Příklad detailu proximální části femorálního dříku 

TEP coxae s porézním povrchem je uveden na Obr. 7. 

 

Obr. 7: Detailní snímek proximální části extrahované femorální komponenty TEP coxae s 

porézním povrchem po extrakci. V proximální části je patrný porézní povrch se zbytky vrostlé 

kosti. Zdroj: archiv autora práce 

 

Naproti tomu je u cementem fixovaných implantátů mezi cementem a kostí ne zcela 

těsný kontakt s prokazovanou přítomností vazivové membrány. Tato netěsnost zvětšuje 

effective joint space a dovoluje rozlévání tekutiny spolu s migrací otěrových částic [39]. 
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Effective joint space nemusí být konstantní po celou dobu životnosti implantátu, může 

se zvětšovat vlivem periprotetické osteolýzy a pravděpodobně i vlivem zvýšených hodnot 

tlaků intrakapsulární tekutiny. Tuto teorii podporují i vysoké hodnoty tlaků naměřených         

v okolí revidovaných kloubních náhrad [44]. V extrémním případě může dojít i k jeho 

značnému rozšíření zcela mimo oblast kloubní náhrady do oblasti měkkých tkání tak, jako       

v případě uvedeném na Obr. 8 [45]. 

 

 

Obr. 8:  CT vyšetření pacientky před druhou reimplantací náhrady kyčelního kloubu vpravo. 

Je patrný rozsáhlý útvar v těsné souvislosti s přechodem arteria iliaca externa a arteria 

femoralis. Uvedený útvar byl považován za útvar související s cévními strukturami. Při 

operační revizi došlo ke zjištění, že se jedná o polyetylenový granulom, který vystupuje zcela 

mimo oblast kyčelního kloubu do měkkých tkání. Dle [45] 

 

Otěrové částice pak mohou působit po celém, značně rozšířeném effective joint space. 

Granulom, který je v takovýchto místech vytvořen, může dosáhnout extrémních rozměrů.      

V některých případech může rozsah periprotetické osteolýzy zcela vyloučit reimplantaci 

kloubní náhrady jak je uvedeno na Obr. 9.  
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Obr. 9: Vlevo předoperační snímek pacientky 24 let po TEP coxae se selháním implantátu 

pořízený na I. ortopedické klinice 1. LF UK. Aseptická osteolýza acetabula dosahuje 

značných rozměrů; je patrná protruze hlavice TEP do pánve. Vpravo pooperační snímek téže 

pacientky. Vzniklý defekt acetabula nebylo možné rekonstruovat, stav bylo nutné řešit extrakcí 

endoprotézy. Zdroj: archiv autora práce 

 

Působení fyzikálních jevů, zejména tlaku, se tak může kromě biologického působení 

otěrových částic spolupodílet na vzniku periprotetické osteolýzy [46]. Uvedený tlakový jev je 

pozorován i při vzniku artrotických cyst vlivem porušení oddělení jednotlivých kloubních 

kompartmentů, kdy dochází k pronikání kloubní tekutiny do spongiosní kosti. Kromě 

uvedeného tlakového efektu bylo prokázáno, že se na aseptickém uvolnění mohou podílet i 

další fyzikální příčiny, například tzv. stress shielding, kdy dochází k redukci zatížení 

přenášeného na kost. I další teorie poukazují spíše na skutečnost, že se v případě 

periprotetické osteolýzy vzniklé z aseptických příčin jedná o záležitost komplexní. [47-50] 

Bez ohledu na jiné způsoby jsou však za hlavní příčinu aktivace aseptické 

periprotetické osteolýzy považovány přítomnost a působení otěrových částic.  Hlavním 

rozdílem mezi mechanismy jinými a aspetickým osteolytickým periprotetickým defektem      
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vzniklým na podkladě otěru je přítomnost aseptického zánětu spolu s granulomem a 

aktivovanými makrofágy. [41] 

2.7.2 Aktivace imunitního sytému otěrovými částicemi 

Periprotetická osteolýza je popisována jako úbytek kostní tkáně vedoucí ke vzniku 

kostních defektů na rozhraní implantát-kost. Za hlavní příčinu je podle dostupné literatury 

stále považována reakce na otěrové částice kritické velikosti 0,1 – 10 μm [51]. Po původních 

předpokladech o způsobení kostních defektů infektem, nebo selháním endoprotézy únavou 

materiálu byla formulována teorie o tzv. nemoci z cementu, který byl použit k ukotvení 

implantátu. Po zavedení necementovaných implantátů a popisu výskytu otěrových 

polyetylenových částic byla tato teorie změněna z pohledu vyvolávající příčiny a označena 

jako polyetylenová choroba [26, 39]. 

Koncentrované, biologicky aktivní částice kritické velikosti (nejčastěji o rozměrech 

0,1- 10 μm) jsou fagocytovány makrofágy [51]. Dále jsou aktivovány T-lymfocyty, které 

zprostředkovávají na podkladě buněčně zprostředkované imunitní odpovědi další imunitní 

reakce. Pokud jejich počet v oblasti effective joint space přesahuje prahovou hodnotu, dochází 

ke kostní resorpci, periprotetické osteolýze a tvorbě granulomu v rámci patologického 

fibroplastického procesu. Tento sled reakcí může vést až k úplnému uvolnění implantátu        

s jeho selháním a vznikem periprotetické fraktury.  Tkáň granulomu je bohatá na makrofágy, 

lymfocyty, fibroblasty a obrovské mnohojaderné buňky. Všechny tyto buňky se na vzniku 

procesu, na jehož konci stojí selhání endoprotézy, podílejí. Produkují řadu cytokinů, 

prostaglandinů a enzymů: TNF - α , M-CSF, interlekiny IL-1 β, IL-6, IL-8, IL-11, TGF - α a 

TNF - β, metaloproteinasy, kolagenasy, PGE2. 

V zastoupení lymfocytů jsou dominantně nacházeny T-lymfocyty; výskyt B-lymfocytů 

je zanedbatelný. Tzv. „T helper cells“ převažují nad T-lymfocyty 

cytotoxickými/supresorovými [52, 53]. Jakožto produkty jednotlivých typů buněk účastnících 

se na této imunitní reakci byly v okolní tkáni rozpoznány i růstové a inhibiční faktory, jejichž 

přítomnost je podmínkou průběhu imunitního procesu založeného na buněčné formě imunitní 

odpovědi s aktivací makrofágů. Pro řadu T helper cells jsou to typicky:  IL-2 a IL 12, IFN – γ, 

TNF – β a komplex histokompatibility II. třídy nezbytný pro aktivaci makrofágů pomocí T 

helper cells. [51, 54, 55] 
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2.7.3 Periprotetická osteolýza indukovaná otěrovými částicemi 

Cytokiny produkované zánětlivými buňkami v okolí kloubní náhrady mají vliv na 

vznik osteoklastů odvozených z progenitorové buňky  monocyto/makrofágové linie. Jiné 

cytokiny ovlivňují působení osteoklastů na osteoblasty. Osteoklasty, které jsou odpovědné za 

normální metabolismus kostní tkáně ve smyslu rovnovážného stavu z hlediska 

resorpce/novotvorby kosti, se v tomto případě vlivem signálních molekul podílí na zvýšené 

kostní resorpci. Jejich zvýšená aktivace probíhá v místě, kde byla spuštěna imunitní kaskáda 

podporující jejich činnost [56]. S matrix kosti vytváří osteoklasty za pomoci svých 

membránových molekul, integrinu, pevná spojení („tight junctions“), díky kterým se vytvoří 

uzavřený extracelulární prostor mezi osteoklastem a kostí. Do tohoto prostoru jsou pak 

secernovány proteasy a korozivní směs iontů, které ničí anorganickou složku kostní hmoty i 

vlastní proteiny kostní hmoty. Za normálních podmínek je tato kostní resorpce v rovnováze 

s aktivitou osteoblastů, které secernují kolagen I a který tvoří hlavní organickou složku kostní 

matrix. Na svém povrchu tvoří osteoblasty povrchový signální receptor RANKL (ligand pro 

receptor RANK). Na povrchu osteoklastů je exprimován receptor RANK. Kromě RANKL 

produkují osteoblasty osteoprotegerin (OPG), který kompetitivní vazbou na RANK kost před 

resorpcí chrání. Působením komplexu RANK / RANKL dochází k aktivaci signální cesty 

osteoklastů vedoucí k vytváření tight junctions mezi osteoklasty a povrchem kosti [57]. 

Nevyvážené poměry sytému OPG – RANKL / RANK ovlivňované cytokiny z částicemi 

indukované imunitní reakce mají za následek aktivaci kostní resorpce s následnou tvorbou 

vaziva a vyplněním defektu méněcennou tkání granulomu [41]. Mechanismus kostní resorpce 

je znázorněn na Obr. 10. 
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Obr.10: 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 [57] 

 

2.8 Měření množství a charakteristika otěrových částic 

 Otěr je možné kvantifikovat in vivo hodnocením stavu implantované kloubní náhrady za 

pomoci zobrazovacích metod. Tyto způsoby měření byly zavedeny jako první                          

s předpokladem, že množství materiálu je základním faktorem podmiňujícím životnost 

kloubní náhrady [6]. Po vyslovení teorie o biologickém působení otěrových částic vedoucímu 

k aseptickému uvolnění kloubní náhrady navazují další způsoby kvantifikace a popisování 

otěrových částic, které kvantifikují částice přímo ve vlastních periprotetických tkáních. 

Kromě stanovování jejich počtů, tvarů a dalších vlastností navazuje i sledování jejich dalšího 

působení v lidském organismu ve vztahu k jejich výskytu a biologické aktivitě [58]. 
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2.8.1 Měření otěru in vivo 

 Pro míru opotřebení kloubních náhrady byly zavedeny hodnoty lineárního a 

volumetrického otěru. In vivo měření množství otěru z artikulačních povrchů kloubních 

náhrad jsou založena především na zobrazovacích metodách. Nečastěji jsou to při běžných 

kontrolách zhotovované RTG snímky. Další měření jsou založena na měření explantovaných 

artikulačních částí kloubních náhrad [1]. 

2.8.1.1 Lineární a volumetrický otěr 

 Hodnoty lineárního otěru (LWR) se určují z RTG snímků implantované kloubní 

náhrady. V době, kdy se předpokládalo, že samotné opotřebení jamky je limitním faktorem 

přežití kloubní náhrady, tuto metodu popsali Charnley a Halley [6]. V případě náhrady kyčle 

je dán podílem penetrace hlavičky kloubní náhrady do acetabula /ΔP/ a času /Δt/: 

 

LWR = ΔP / Δt 

 

Měření se provádí ze standardního snímku při běžné kontrole po provedení korekce zvětšení.  

Běžné hodnoty lineárního otěru se u protézy s hlavičkou 22 mm z chrom-kobalt-molybdenu a 

jamkou z konvenčního polyetylenu pohybují mezi 0,1 mm – 0,2 mm / rok. Obecně je ověřeno, 

že právě hodnoty lineárního otěru 0,15 mm a více jsou spojeny se zvýšeným rizikem selhání 

kloubní náhrady [59]. I to je jeden z důvodů, proč mají být pacientům při pravidelných 

kontrolách zhotovovány snímky implantované kloubní náhrady [60]. Nevýhodou metody 

měření lineárního otěru z RTG snímků je skutečnost, že je hodnocena pouze rovina 

reprezentovaná RTG snímkem; je zcela opomíjena možná penetrace hlavice do PE jamky 

v kterémkoli jiném směru.  

 Volumetrický otěr (VWR) závislý na lineárním otěru (LWR) pak měří objem částic 

uvolněných z artikulační plochy za jednotku času [1]: 

    

VWR =  A x LWR = πD2
 ΔP / 4Δt 

 

Volumetrický otěr logicky vzrůstá s průměrem hlavice kloubní náhrady vzrůstem její 

zatěžované plochy [61]. Původní předpoklad, že s větší hlavicí dojde k rozložení síly na větší 

plochu hlavice a tím ke snížení otěru, naplněn nebyl. V současné době jsou vyvinuty různé   

2-D i 3-D výpočetní technikou asistované metody k měření množství volumetrického otěru in  

vivo založené na základě vstupů z běžných RTG snímků při kontrolách. [1, 61-63] 
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 Jednoduchou a přehlednou metodu měření otěru in vivo pracující s výstupními 

hodnotami lineárního a volumetrického otěru zavedl Martell [62, 63], výstupy jsou 

znázorněny na Obr. 11. 

 

Obr. 11: Ukázky výstupů ze software pro měření volumetrického otěru na základě vstupů 

z RTG vyšetření při běžné kontrole. Upraveno dle [1] 

 

Vzhledem k tomu, že kromě celkového množství volumetrického otěru a celkového 

počtu částic mají zásadní vliv na biologický potenciál částic jejich další morfologické a 

fyzikálně-chemické vlastnosti, byl zaveden termín funkční biologická aktivita otěru. Tento 

termín odráží skutečný potenciál otěru z daného materiálu pro částicemi indukovanou 

periprotetickou osteolýzu [58]. 

 

2.8.2 Měření otěru z odebraných tkání z okolí endoprotéz 

Po formulaci teorie o částicové resp. polyetylenové chorobě je pozornost dalších 

výzkumů upřena k měření, kvantifikaci a chování částic přímo ve tkáních v okolí endoprotéz. 

Ke kvantifikaci částic z tkání okolo kloubních náhrad je možné využít metody 

spektroskopické a rozptylové [64]. Recentně je možné k hodnocení větších souborů využít i 

metody kolorimetrické [65]. Metody mikroskopické jsou vhodné spíše k analýze velikosti a 

tvarů polyetylenových částic, než k vyhodnocování počtů částic u větších souborů. [66] 

Moderní metody kvantifikace polyetylenových částic jsou součástí této práce, jejich 

popis a srovnání jsou uvedeny ve 4.4. 
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3. Cíle a hypotézy práce 

1. Zavedení vhodné metody pro kvantifikaci otěrových částic izolovaných 

z periprotetických tkání při revizních operacích kloubních náhrad. Srovnání množství 

biologicky aktivních otěrových PE částic velikosti 0,1 – 10 μm s RTG nálezy a 

klinickými peroperačními nálezy pacientů, podstupujících revizní operaci náhrady 

kyčelního kloubu z důvodu jejího aseptického uvolnění. Zjistit, zda existuje korelace 

mezi mírou periprotetické osteolýzy a množstvím otěrových částic. Ověřit předpoklad 

nerovnoměrného výskytu otěrových částic v jednotlivých periprotetických oblastech. 

 

2. Zjistit a ověřit, jaké je rozložení výskytu otěrových částic 0,1-10 μm v polyetylenovém 

granulomu a v další periprotetické, zejména vazivové tkáni, která nemá 

makroskopický vzhled granulomu. Zjistit zda, jaké další a jak velké částice se kde 

nacházejí a přispět tak k dalším poznatkům o mechanismu vzniku periprotetické 

osteolýzy.  

 

3. Další popis fyzikálně-chemických vlastností otěrových PE částic izolovaných z tkáně 

v okolí kloubních náhrad. Dle dalších poznatků vlastností otěrových částic najít možné 

souvislosti s jejich biologickou aktivitou a s mechanismem aktivace procesů 

vedoucích k periprotetické osteolýze.  

 

4. Poukázat na konkrétní přínos problematiky výzkumu zabývající se charakteristikami 

polyethylenového otěru klinické medicíně a popis možného rozsahu výskytu 

polyetylenového granulomu extrémního rozsahu v kazuistice. 
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4. Metody 

V rámci výzkumného projektu byly hodnoceny tkáně odebírané při revizních operacích 

kloubních náhrad na pracovištích I. ortopedické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze a Ortopedické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Pro účely hodnocení korelace počtů otěrových částic s předoperačním RTG nálezem při 

revizních operacích náhrady kyčelního kloubu bylo třeba s pracovištěm Ústavu 

makromolekulární chemie AV a Katedrou biochemie Přírodovědecké fakulty UK zavést 

rutinní spolehlivé postupy izolací částic UHMWPE a následně pak zavést a použít spolehlivé 

metody jejich kvantifikace. Metody izolace kyselou hydrolýzou HNO3 vyvinuté na základě 

předchozích výzkumů umožnily získat dostatečné množství otěrových částic UHMWPE pro 

další práci s těmito částicemi při stanovování jejich fyzikálně-chemických vlastností. Nově 

zavedené izolační metody za pomoci postupné enzymatické hydrolýzy otěrového granulomu 

umožnily získat další informace o distribuci částic ve vzorku tkáně granulomu. [65, 67-70] 

4.1 Odběr vzorků polyetylenového granulomu 

Odběr vzorků byl prováděn na I. ortopedické klinice 1. LF UK a Ortopedické klinice 

Univerzity Palackého v Olomouci při revizních operacích náhrad kyčelního kloubu. Vzorky 

byly odebírány u pacientů indikovaných k revizní operaci kloubní náhrady pro její aseptické 

uvolnění. Odběr byl prováděn ze zón dle Gruena – DeLee na základě makroskopického 

vzhledu otěrového granulomu. Způsob odběru a identifikace granulomu jsou znázorněny na 

Obr. 12. a Obr. 13. Granulom představuje při revizním výkonu biologický odpad, který je 

během revizní operace odstraňován. Bez ohledu na to, zda je nebo není v kontaktu s kostí, 

kam je fixována reimplantovaná kloubní náhrada, je jeho ponechání v okolí reimplantované 

endoprotézy nežádoucí. Po odběru byly vzorky zmraženy na -18 °C a transportovány              

k dalšímu zpracování do laboratoře na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty UK. [65, 

67-70] 
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Obr. 12: Peroperační snímek, odběr otěrového granulomu na I. ortopedické klinice z rozhraní 

femorální zóny 1 a zóny 0. Zdroj: archiv autora práce 

 

Obr. 13: Peroperační snímek, Otěrový granulom v acetabulární zóně I. Zelené ohraničení 

s šipkou ukazuje na místo a rozsah výskytu granulomu. Zdroj: archiv autora práce 
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4.1.1 Vyhodnocené skupiny pacientů 

Na I. ortopedické klinice byly odběry prováděny v letech 2004-2008 v rámci 

prospektivní zaslepené studie při 78 reoperacích TEP coxae. Celkem bylo shromážděno 308 

vzorků typického vzhledu polyetylenového granulomu. Ve všech případech šlo u 

implantovaných jamek o standardně sterilizovaný UHMWPE dle výrobního postupu daného 

implantátu. V žádném z případů se nejednalo o UHMWPE zesíťovaný (cross-linkovaný) či 

jinak modifikovaný. O jednotlivých pacientech podstupujících revizní operaci byla vedena 

evidenční tabulka s údaji o jejich předchorobí a dalšími údaji ve vztahu k implantaci uvolněné 

kloubní náhrady a o náhradě samotné. 

Finální výběr případů pro jejich zařazení ke zpracování byl prováděn následujícím 

způsobem:  Zařazeno bylo 45 pacientů (označeno jako skupina N1), kteří v uvedeném období 

podstoupili první revizní operaci TEP coxae, a u nichž bylo příčinou reoperace opotřebení 

UHMWPE jamky s typickým obrazem aseptického uvolnění implantátu. Pouze u podskupiny 

15 pacientů, označené jako N2, bylo pak ovšem možno garantovat zcela identické podmínky 

odběru tkání a správnost následných kroků izolace i kvantifikace otěrových částic. Hlavní 

odlišnost oproti širší skupině spočívala ve skutečnosti, že se během několika let, kdy byly 

odběry realizovány, průběžně zdokonalovaly a vyvíjely izolační a měřící techniky. Do dalšího 

zpracování včetně závěrečného statistického vyhodnocení vstoupila celá skupina N1; pro 

srovnání a zpětnou kontrolu byly stejné postupy i vyhodnocení aplikovány i na podskupinu 

N2. Identické výsledky závěrečného statistického vyhodnocení potvrdily, že odlišnosti mezi 

celou skupinou N1 a její podskupinou N2 nebyly ze statistického hlediska významné. [67-69] 

4.1.2 Vzorky granulomu použité pro vývoj a ověření metod 

Další část vzorků odebraných na I. ortopedické klinice 1. LF UK a vzorky odebrané na 

Ortopedické klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého, které nebyly součástí souborů 

vyhodnocených jako skupiny N1 a N2, sloužily především k vývoji dalších postupů a ověření 

jednotlivých kroků potřebných k izolaci částic. Dále byly tyto vzorky použity při vývoji 

měření počtů částic UHMWPE [65] a stanovení jejich distribuce v otěrovém granulomu a 

okolních tkáních [70]. 
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4.2  Hodnocení RTG snímků a peroperační hodnocení rozsahu 

osteolýzy 

Vzhledem k tomu, že se ve vyhodnocovaném vzorku jednalo o pacienty, kteří 

podstupovali pouze revizní operaci náhrady kyčelního kloubu, bylo hodnocení RTG snímků 

prováděno na základě kvalitativní analýzy po schematickém rozdělení předoperačního snímku 

náhrady kyčelního kloubu. Hodnocení bylo prováděno po rozdělení jednotlivých oblastí 

periprotetické osteolýzy do jednotlivých zón dle původního rozdělení Gruena – De Lee [71]. 

Toto schematické rozdělení je znázorněno na Obr. 14. 

 

 

 

Obr. 14: Použité rozdělení periprotetických oblastí TEP coxae. Dle [67] 

 

Hodnocení předoperačního RTG snímku ortopedem bylo základním vstupem pro 

určení rozsahu korelace mezi distribucí a množstvím otěrových PE částic a rozsahem 
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periprotetické osteolýzy v okolí náhrady kyčelního kloubu. Příklad hodnocení RTG snímku a 

výstupu z IRc je uveden na Obr. 15. [67-69] 

 

Obr 15.: Příklad hodnocení předoperačního RTG snímku a korelace s IRc. Acetabulární zóny 

jsou vyznačeny zeleně, femorální červeně. Z uvedeného RTG vyplývá, že maximum 

periprotetické osteolýzy je v zónách I, III a 7. Na sousedním grafu jsou pak výsledky signálu 

IRc, které odpovídají množství otěrových částic v odpovídajícíh zónách.  Dle [68] 

  

Současně bylo pro určování korelace nálezů zavedeno peroperační hodnocení 

ortopedem, které je znázorněno na Obr. 16. [67-69] Výsledky hodnocení ortopeda a výsledek 

měření IRc byly převáděny na semikvantitativní údaje a korelovány. 
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Obr 16.: Příklad hodnocení pooperačního nálezu rozsahu poškození tkání a výskytu 

otěrového granulomu.  Dle [68] 

 

4.3 Izolace otěrových částic z tkáně granulomu 

Pro zavedení rutinní kvantifikace polyetylenových částic bylo třeba ve spolupráci            

s Katedrou biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zavést rutinní způsoby 

izolace polyetylenových částic včetně standardizace jednotlivých kroků izolačního procesu. 

Společným jmenovatelem těchto metod je předchozí správně prováděná technika odběru 

otěrového granulomu a naprosto stejné podmínky provádění jednotlivých dílčích kroků          

v rámci jednotlivých izolačních postupů. [65, 67-70] 

4.3.1 Čištění použitých chemikálií 

Destilovaná voda i isopropanol (iPrOH) byly před vlastním použitím postupně 

filtrovány přes 10 μm a 0,1 μm membránu z polykarbonátu (PC), komerční název Isopore 

(Millipore, Irsko). Agresivnější chemikálie, jako 65% HNO3 a 12 mol/l KOH byly postupně 

filtrovány přes 10 μm a 0,1 μm membránu z teflonu (PTFE), komerční název Omnipore 

(Millipore, Irsko). [65, 67-70] 
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4.3.2 Sonikace 

Vzhledem k rychlé agregaci UHMWPE částic byla za účelem homogenizace 

uplatněna při práci se suspenzemi těchto částic sonikace. Sonikace byla prováděna 

sonikátorem Ultrasonic Processor UP  100H (Hielscher, Německo) se sonotrodou MS 3 

(průměr 3 mm) vždy za podmínek 30 Hz a amplitudy 144 μm nebo 180 μm, hustota 

akustického výkonu 460W cm
-2

 (pokud není uvedeno jinak). Sonikace v centrifugační 

filtrační zkumavce byla prováděna sonotrodou MS1 (průměr 1 mm) při 30 KHz, amplitudě 70 

μm, při hustotě akustického výkonu 125 W cm
-2

. [65, 67-70] 

4.3.3 Lyofilizace a delipidace vzorků 

Zmražené vzorky byly nejprve lyofilizovány.  Ze zmraženého a lyofilizovaného 

vzorku tkáně byla odebrána reprezentativní část o hmotnosti 0,3 g, mechanicky rozdělena na 

malé kousky a dvakrát extrahována směsí chloroform / methanol (10 ml; 2:1, v/v; 12 hodin). 

Rozpouštědla byla dekantována. Po obou dekantacích byly vzorky vysušeny proudem 

filtrovaného vzduchu a následně sušeny při 60 °C po dobu 2 hod. [65, 67-70] 

4.3.4 Izolace otěrových částic HNO3 

Delipidované vzorky z předchozího kroku byly hydrolyzovány pomocí 5 ml 65% 

HNO3 po dobu 24 h za laboratorní teploty a občasného protřepání. Pro další izolace pak byla 

použita jen horní dvoumililitrová vrstva. Spodní vrstva roztoku byla odstraněna odsátím, dále 

nebyla použita. Horní dvoumililitrová vrstva byla dvakrát promyta 5 ml 65% HNO3 a pětkrát 

8 ml destilované vody. Před každým oddělením horní vrstvy byl vzorek protřepán na vortexu, 

sonikován  (sonikace byla prováděna pouze při promývání vodou) a centrifugován (500 x g, 2 

min nebo 2000 x g, 5 min, dle jednotlivých technik zpracování). Při čtvrtém promytí vodou 

byl vzorek neutralizován 0,2 ml 12 mol/l KOH. Výsledné 2 ml vzorku byly použity pro 

finální separaci částic filtrací na membránách.  

4.3.5 Hydrolýza pomocí proteasy Streptomyces griseus 

Delipidované a vysušené vzorky byly suspendovány v 0,015 mol/l CaCl2 (8ml/l) a 

suspenze byla zahřáta ve vroucí lázni po dobu 15 minut. Po ochlazení na laboratorní teplotu 

bylo pH upraveno na 8,5 a byla přidána proteasa (8,5 mg na gram suché tkáně) Streptomyces 

griseus (Sigma-Aldrich). Takto připravená reakční směs byla překryta tenkou vrstvou toluenu 

a inkubována při 37 °C po 4 hodiny. Poté byla proteasa inaktivována zahřátím ve vroucí 
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vodní lázni po dobu 10 minut a lyzát byl následně oddělen od nedegradované části – granulí. 

Následně byly obě části, lyzát i granule, zváženy. Otěrové UHMWPE částice byly následně   

z enzymatického lyzátu dále izolovány kyselou hydrolýzou pomocí HNO3  a jejich čistota 

byla ověřena IRc. Granule byly dále vystaveny dalšímu enzymatickému působení. [70] 

4.3.6 Hydrolýza kolagenasou 

Části nedegradované proteasou Streptomyces griseus resp. výše uvedené granule byly 

suspendovány v 0,015 mol/l CaCl2, pH bylo upraveno na 7,5 a byla přidána kolagenasa 

(Sigma-Aldrich) z Clostridium histolyticum typ I (35 mg na gram suché tkáně). Reakční směs 

byla inkubována po překrytí tenkou vrstvou toluenu při teplotě 37 °C 72 hod. V průběhu 

degradace bylo pH průběžně kontrolováno a udržováno na 7,5. Nehydrolyzované nerozpustné 

částice byly poté identifikovány jako kostní fragmenty metodou energeticky disperzní analýzy 

paprsků X (EDX). Následně byly tyto fragmenty odstraněny krátkou centrifugací (500 x g, 2 

min) a zváženy. Pro izolaci otěrových částic UHMWPE byly lyzáty lyofilizovány a následně 

podrobeny kyselé hydrolýze  HNO3. [70] 

4.3.7 Separace otěrových částic filtrací 

2 ml vzorku z kyselé hydrolýzy byly smíchány se 2 ml iPrOH a filtrovány přes 10 μm 

polykarbonátovou (PC) membránu Isopore (Millipore, Irsko) do kalibrované polypropylenové 

zkumavky. Membrána byla promyta 1 ml iPrOH a filtrát byl doplněn na 6 ml isopropanolem. 

Po promíchání filtrátu bylo 4,5 ml suspenze filtrováno přes 0,1 μm PC membránu Isopore. 

Membrána byla promyta 1 ml iPrOH a po vysušení byla použita pro kvantifikaci zachycených 

otěrových částic infračervenou spektroskopií. Další 0,2 ml suspenze byly filtrovány přes 0,1 

μm PC membránu Isopore. Membrána byla promyta 0,5 ml iPrOH. Takto připravené 

membrány se zachycenými otěrovými UHMWPE částicemi 0,1 – 10 μm byly následně 

kvantifikovány co do počtu částic metodou IRc a SEMq na Ústavu makromolekulární chemie 

AV ČR. [65, 67-70] 

4.4 Hodnocení počtů otěrových částic 

Hodnocení počtu otěrových PE částic bylo prováděno z částic zachycených na PC 

membránách na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR metodami IRc, SEMq a EDX. 

Kromě těchto metod, které hodnotí přímo počty částic na PC membránách, byly na Katedře 

biochemie Přírodovědecké fakulty zavedeny metody jejich nepřímé kvantifikace 
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kolorimetrickými metodami díky širším poznatkům jejich fyzikálně–chemických vlastností. 

Správnost kolorimetrických metod byla opět následně ověřována metodou IRc. [67-69] 

4.4.1 Kontrola čistoty izolovaných otěrových částic 

Výsledkem izolace PE částic z poškozených tkání v okolí TEP byly PE částice na PC 

membránách. Čistota těchto částic byla prověřena pomocí metod rastrovací elektronové 

mikroskopie (SEMq), energeticky disperzní analýzy paprsků X (EDX) a infračervené 

spektroskopie (IRc). Vstupem pro metody SEMq, EDX a IRc byly PC membrány pokryté 

izolovanými PE částicemi. SEMq mikroskopie membrán prokázala, že částice mají obvyklé 

tvary a velikosti, EDX mikroanalýza dokázala, že vzorky neobsahují žádné větší nečistoty a 

IRc analýza ukázala, že spektra obsahují pouze peaky PE a PC. Všechny tři metody tudíž 

prokázaly, že používané izolační metody poskytují čisté PE částice na PC membránách. [67, 

70] 

4.4.2 Přímé metody kvantifikace polyetylenových částic 

Pro metody kvantifikace otěrových UHMWPE použité v této práci je charakteristické 

stanovování počtu částic, které jsou přímo zachyceny na PC membránách. Pro účely této 

práce mezi ně řadíme: IRc, SEMq. Jejich společným jmenovatelem je nutné dodržení 

následujích podmínek při izolaci částic: 

a. Všechny izolace PE částic jsou prováděny stejným způsobem. 

b.  Při všech izolacích se PE částice zachytávají na stejných PC membránách. [67-69] 

4.4.2.1 Energeticky disperzní analýza rentgenového záření 

Energeticky disperzní analýza paprsků X (EDX) je metoda, která byla použita zejména 

pro ověření čistoty částic. Otěrové částice UHMWPE zachycené na PC membránách byly 

analyzovány metodou SEMq v elektronovém mikroskopu Quanta 200 FEG SEM (FEI, Česká 

republika), který byl zároveň vybaven detektorem EDX spekter (EDAX, USA). Podmínky 

analýzy byly: vakuum 120 Pa, použité urychlovací napětí 30 kV, analýza z alespoň tří 

různých různých míst na vzorku v pracovní vzdálenosti 10 mm. Na Obr. 17 je znázorněno 

EDX spektrum kostních fragmentů. [67, 70] 
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Obr. 17: EDX  spektrum izolovaných kostních fragmentů na 0,1 m PC membráně. Upraveno podle 

[70] 

 

4.4.2.2 Kvantifikace izolovaných částic pomocí metody IRc 

Infračervená spektroskopie byla použita pro kvantifikaci částic a částečně i k ověření 

čistoty izolovaných částic. Dále byla použita jako metoda při stanovování korelace distribuce 

otěrových částic v okolí TEP coxae s klinickým a RTG nálezem a také k ověření 

kolorimetrických metod. 

Metoda IRc využívá měření infračervených spekter s Fourierovou transformací (FTIR) 

izolovaných částic PE na PC membráně v transmisním režimu. Výsledkem měření FTIR jsou 

pro PE dva vrcholy při 2919 a 2849 cm
-1

, které odpovídají asymetrické a symetrické -CH2- 

vibraci. Konečné FTIR spektrum PE částic se získá jako rozdíl spektra PC membrány             

s částicemi UHMWPE a prázdné membrány. Jak je patrné z Obr. 17, přítomny jsou dva peaky 

při 2919 a 2849 cm
-1

, které odpovídají zvýšenému signálu IR se zvýšeným množstvím částic 

PE zachycených na PC membráně. Peak při 2849 cm
-1

 se jeví jako výhodnější.  

Relativní množství částic je pak získáno odečtením pozadí PC membrány, která je 

využita jako kalibrační standard. Skutečnost, že signál IRc roste s rostoucím objemem PE 

částic, odpovídá měření IR spektra v transmisním režimu. Signál IRc PC membrány je vždy 

stejný zatímco IR vrcholky PE rostou s rostoucím objemem otěrových částic PE (viz Obr. 18).  
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Obr.18: FTIR spektrum PE částic.  Upraveno podle [67] 

 

Metoda IRc vždy udává objem otěrových částic PE na relativní stupnici a nikoli absolutní 

stupnici. To je i důvodem, proč může být tato metoda použita při zachování stejných, výše 

zmíněných podmínek k určení relativního množství otěrových částic v jednotlivých zónách a 

proč je možné ji použít pro korelaci s RTG a klinickým nálezem. Změříme-li tedy IR 

spektrum čisté PC membrány a následně IR spektrum PC membrány pokryté PE částicemi, 

můžeme obě spektra navzájem překrýt a odečíst, přičemž na rozdílovém spektru nalezneme 

pouze peaky příslušející PE, jejichž plocha je úměrná objemu izolovaných částic ve vzorku. 

Za předpokladu stejné velikosti částic ve všech zónách, což je v rámci jednoho pacienta 

předpoklad poměrně rozumný, je naměřená hodnota úměrná počtu otěrových PE částic 

vyskytujících se v dané zóně. Fotografie zařízení k měření IRc je na Obr. 19. [67-69] 
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Obr. 19:Přístroj pro měření IRc.  

Zdroj paprsku pro IR měření 

Membrána na níž jsou zachyceny částice UHMWPE – analyzovaný vzorek 

Detektor záření, šipka označuje směr parsků 

Dle [68] 

4.4.2.3 Hodnocení a kvantifikace izolovaných částic pomocí metody 

SEMq 

Metoda SEMq byla použita k určení morfologických parametrů, ověření čistoty 

izolovaných částic a jejich kvantifikaci. PC membrány s částicemi PE 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 rozlišením byly 

získány na elektronovém mikroskopu Quanta 200 FEG (FEI, Česká republika) vybaveném 

urychlovačem. Mikrofotografické snímky byly získány v režimu sekundárních elektronů při 

urychlovacím napětí 3 nebo 10 kV. Nižší hodnoty urychlovacího napětí se jevily jako 

výhodnější při práci s vyšším zvětšením. Vlastní metoda analýzy SEM mikrofotografií 

(SEMq) je založena na analýze mikrofotografií, které byly ze skenovacího mikroskopu 

předešlým způsobem získány. Kvantitativní analýza pomocí SEM je pak založena na 

automatizované analýze těchto mikrofotografií. Fotografie jsou převáděny na binární obrazy 

pomocí softwaru Lucia image analysis software (LIM, Czech republic). Pomocí ploch, které 
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jsou pak pokryty otěrovými částicemi, je stanovováno relativní množství částic ve vzorku. 

Bylo prokázáno, že plochy na membráně pokryté PE otěrovými částicemi odpovídají jejich 

objemu i relativnímu počtu. Příklad převodu této analýzy je uveden na Obr. 20. [67] 

 

Obr. 20: Schéma automatizovaného procesu kvantifikace pomocí metody SEMq. Dle [67] 

 

4.4.3 Nepřímé metody kvantifikace polyetylenových částic 

Kromě metod IRc a SEMq, které kvantifikují částice přímo přenesené na PC 

membrány byly ve spolupráci s Katedrou biochemie Přírodovědecké fakulty UK zavedeny 

kolorimetrické metody kvantifikace. Jejich principem je vazba polyetylenových otěrových 

částic na fluoresceinem značený bovinní sérovový albumin (FITC-BSA) nebo hydrofobní 

barvivo Oil Red O (ORO). [65] 
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4.4.3.1 Kolorimetrické metody kvantifikace otěrových částic 

Suspenze předem připravených izolovaných otěrových částic (o velikosti 0,1-10 μm)    

v 50% vodném roztoku isopropanolu s koncentrací částic 0,3 mg /ml byla sonikována po 

dobu 15 minut. Odpovídající objem suspenze byl postupně pipetován na membránu 

filtračního centrifugačního zařízení, jehož schematické znázornění je uvedeno na Obr. 21. 

 

Obr. 21: Centrifugační zařízení použité při vývoji metody kvantifikace množství otěrových 

částic kolorimetrickými metodami. Dle [65] 

 

Obsah byl následně ve filtračním zařízení vždy centrifugován (2000 x g, 5 min). Touto 

cestou byla postupně na membránu centrifugačního filtračního zařízení nanášen příslušný 

objem suspenze vypočtený na základě známé koncentrace částic v suspenzi. Takto byly 

získány membrány filtračního centrifugačního zařízení, které se lišily různou hmotností 

nanesených PE částic na svých membránách. Filtrát byl odstraněn a dále nebyl použit. Před 

přidáním fluoresceinem značeného bovinního albuminu byla každá z membrán promyta 0,4 

ml fyziologického roztoku (NaCl 0,9%). Následně bylo do každé filtrační zkumavky přidáno 

0,3 ml 0,01% FITC-BSA v roztoku 0,9% NaCl (adjustováno na absorbanci A488 =0,560) nebo 

0,001% ORO v 50% roztoku isopropanolu (adjustováno na absorbanci A492=0,520). Spodní 

část filtrační nádobky byla vyměněna za novou prázdnou a obsah horní části filtrační nádobky 

nad membránou byl sonikován po dobu 0,5 min malou sonotrodou. Obsah filtračních 

zkumavek byl poté promícháván na vortexu (2 hod, 800 ot./min) a následně centrifugován 

(2000 x g, 2 min). Tyto postupy byly aplikovány stejným způsobem pro různá vstupní 

množství otěrových částic. Následně byly změřeny absorbance filtrátů (pro FITC-BSA při 

Vnitřní nádobka 

0,1 m membrána 

Vnější nádobka 

Filtrát 
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480 nm a pro ORO při 450 nm vlnové délky). Výstupní hodnoty spolu se vstupními 

hodnotami otěrových částic byly použity k vynesení kalibračních křivek. Kontroly byly 

provedeny stejným způsobem s nulovým množstvím otěrových částic v suspenzi pipetované 

do centrifugační filtrační zkumavky. [65] 
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5. Výsledky 

Výsledky jsou součástí jednotlivých publikací, které jsou přílohou této práce. Způsob 

zapracování výsledků vložením článků byl vzhledem k jejich množství stanoven vedením 

oborové rady jako dostačující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

6. Diskuse 

Úkolem této práce bylo navázat na dosavadní poznatky o vlastnostech a distribuci 

otěrových částic v okolí kloubních náhrad. Středem zájmu byly polyetylenové otěrové částice, 

které vznikají opotřebením při vzájemném pohybu artikulačních komponent endoprotézy. 

Částice byly získány z biologického materiálu otěrového granulomu odebíraného na 

pracovištích I. ortopedické kliniky 1. LF UK a Ortopedické kliniky Lékařské fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci při revizních operacích náhrad kyčle, kde byl jednou 

z artikulačních komponent polyetylen. Byly využity metody izolace a kvantifikace 

polyetylenových částic vyvinuté již dříve na katedře biochemie Přírodovědecké fakulty UK a 

částečně některé předchozí metody kvantifikace polyetylenových částic vyvinuté na Ústavu 

makromolekulární chemie AV [72]. Při odběru biologického matriálu bylo nutné v rámci 

peroperačního odběru zavést standardní odběrové postupy kvůli zajištění stejné vstupní 

kvality hodnocených vzorků. U izolací bylo třeba provést jejich optimalizaci a rutinní 

zavedení tohoto procesu. Díky tomu bylo možné zavést nové metody kvantifikace, které 

umožnily hodnotit větší počet vzorků. Dále bylo třeba provést izolaci velkého počtu in vivo 

vzniklých otěrových částic pro další objasňování jejich fyzikálně–chemických charakteristik 

souvisejících s jejich biologickou aktivitou [65, 70]. Samotná práce s otěrovými částicemi 

byla navíc komplikována tím, že vzhledem k jejich elektrostatickému náboji s nimi bylo 

možné pracovat pouze ve formě suspenze.  Vzhledem k tendenci částic rychle agregovat byla 

jako součást metod zavedena sonikace. [65, 67-70] 

6.1 Nové metody kvantifikace polyetylenových částic v okolí 

kloubních náhrad 

Zavedení spolehlivé, rychlé a dostupné metody kvantifikace otěrových částic UHMWPE 

v okolí kloubních náhrad není snadný úkol [64, 72-76]. Je třeba vyloučit možné chyby 

v každé fázi procesu, a to jak při vlastním odběru, tak i během izolace částic a během vlastní 

kvantifikace. Pro získání reprodukovatelných a srovnatelných výsledků musí být tyto kroky 

prováděny přesně identicky a správně. [67-69] 

Odběr vzorků při revizní operaci musí být prováděn s extrémní opatrností a přesností, 

aby byl makroskopicky odebírán pouze vlastní granulom a nikoli okolní, zejména vazivové 

tkáně bez granulomu. Tato podmínka je komplikována faktem, že v určitých fázích revizní 

operace nemusí být o výskytu granulomu v plném rozsahu jasný přehled. Při odstraňování 
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uvolněné endoprotézy a reimplantaci mohou být navíc aplikována různá chirurgická i 

technická řešení [2, 77]. Při nedodržení odběrových postupů se výsledné vzorky tkáně mohou 

lišit mezi různými pracovišti a jednotlivými chirurgy. Tento jev lze však i do budoucna velmi 

obtížně popsat a kvantifikovat. Vzhledem k minimalizaci vlivu této heterogenity je proto 

vhodné odebírat z jedné zóny co největší množství tkáně granulomu pro další zpracování. To 

je překvapivé ve srovnání s jinými technikami [76], kdy autoři ke zpracování používají 

mikrotomových řezů, při jejichž zpracování vycházejí z velmi malých vzorků.  

Izolace otěrových částic z odebraných tkání musí být prováděna nejen stejným postupem 

a pomocí stejných chemikálií, ale i za použití stejné velikosti laboratorního skla. Pokud bylo 

použito větší sklo, konečné výsledky byly systematicky menších hodnot, což je možné 

vysvětlit většími ztrátami částic při jejich zpracování. Při správném odběru a izolaci se stává 

klíčovým správně provedený způsob kvantifikace částic. [67-69] 

Pojem kvantifikace znamená stanovení celkového počtu nebo objemu částic, nikoliv 

stanovení jejich velikosti a tvaru. Existuje značný počet prací, které se zabývají izolací PE 

částic a určováním jejich morfologie, např. [78]. Avšak jen málo z nich se zabývá počtem 

otěrových částic v jednotlivých periprotetických oblastech [74, 79]. 

Zavedené SEMq a IRc metody ukazují ve srovnání s metodami popsanými jinde [73-75, 

80-82] některé výhody a to zejména: 

Metody kvantifikace založené na vážení částic [73, 80] jsou méně přesné než SEMq a 

IRc. Nevýhodou jsou příliš malá važitelná množství otěrových částic v granulomu 

v jednotlivých periprotetických zónách. Na základě vlastních zkušeností se díky 

elektrostatickým silám navíc jeví jako obtížnou až nemožnou práce se suchými částicemi       

v množství, která se v oblasti granulomu vyskytují. 

Kvantifikace u metod založených na přímém součtu otěrových částic [81, 82] na 

membráně jsou pracné a mohou dávat zkreslené výsledky, pokud dochází k jejich shlukování 

na membráně. Z tohoto důvodu byla do izolačních metod předcházejícím přenos částic na PC 

membránu zavedena sonikace zajištující jejich desagregaci. I přes zavedení sonikace však      

k jisté tvorbě shluků častic dochází, a to vzhledem k hydrofobním vlastnostem PE částic a 

jejich rychlé tendenci agregovat.  

Kromě rychlosti je zásadní výhodou IRc a SEMq jejich nezávislost na přítomnosti 

shluků částic. Metody kvantifikace založené na rozptylu světla [7, 9] jsou velmi citlivé na 

shluky a méně přesné díky vnitřním přepočtům intenzity, objemu a početní distribuce. 
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Původní nevýhoda SEMq a IRc, která spočívala ve faktu, že neposkytovaly informace o 

absolutním ale pouze relativním počtu částic, byla následně u IRc eliminována vytvořením 

kalibrační křivky z hodnot IRc, váženého množství částic a ekvivalentních průměrů částic[67, 

83]. Již dříve bylo u metody IRc ověřeno, že i nepřepočtené relativní objemy dobře korelují 

s klinickými nálezy. Při srovnání metod SEMq s IRc je výhodou SEMq schopnost detekce 

menšího množství částic; její nenulové hodnoty odpovídají nulovým hodnotám IRc [67]. 

Nehodí se však ke zpracování většího množství vzorků. 

K určení počtu otěrových částic v jednotlivých zónách z peroperačně odebraných 

vzorků zatím nebyly použity výsledky nově zavedených kolorimetrických metod [65]. Jejich 

zavedení předcházely další poznatky o vlastnostech otěrových PE částic v mechanismu 

periprotetické osteolýzy. Tyto metody jsou založeny na principu vytváření hydrofobních 

vazeb částic s fluoresceinem značeným bovinním sérovým albuminem (FITC-BSA) a 

hydrofobním barvivem Oil Red O (ORO). Ve srovnání kolorimetrických metod s IRc lze při 

zachování stejných podmínek odběru a izolace konstatovat následující: Metoda IRc 

konstantně poskytuje vyšší hodnoty množství otěrových částic s nižší přesností než 

kolorimetrické metody. [65, 67] 

Při vývoji metody byly podmínky kolorimetrických metod přizpůsobeny množství 

výskytu otěrových částic v okolí kloubních náhrad. Tato vstupní nastavení mohou být 

nicméně upravena dle množství otěrových částic [65]. S velkou pravděpodobností může být 

pro podobnou metodu detekce otěrových částic UMHWPE použit jakýkoli značený protein 

nebo jakékoli hydrofobní barvivo s podobnými vlastnostmi [65, 84]. Vzhledem k tomu, že 

jsou kolorimetrické metody dostatečně přesné a jsou použitelné v běžném laboratorním 

prostředí, představují do budoucna při rutinním stanovování množství otěrových částic 

metodu volby zejména u velkých souborů pacientů. Tak jako u jiných metod kvantifikace je 

nutná standardizace jednotlivých kroků celého postupu. [65, 67-69] 

6.2 Distribuce otěrových částic a její korelace s RTG a 

peroperačním nálezem 

Výsledky, které byly získány pomocí IRc, klinického a peroperačního nálezu potvrzují 

některá předchozí zjištění, že rozdělení otěrových částic v okolí náhrady kyčelního kloubu je 

spíše nerovnoměrné [72, 75]. Poměrně největší množství otěrových částic se vyskytuje v 

acetabularní zóně III nebo ve femorální zóně 7 [67-69]. 
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Vlastní počty otěrových částic v různých oblastech se mohou lišit v závislosti až o jeden 

řád [67-69]. Relativní množství PE otěrových částic v granulomu určená pomocí IRc pak 

korelují s předoperačními RTG nálezy a peroperačním hodnocením. Ukazují, že existuje 

vztah mezi poškozením tkáně, která je nahrazena granulomem, a množstvím otěrových částic 

v různých oblastech kolem kyčelních kloubních náhrad. Vlastní počet dalších prací 

zabývajících se přímo počty otěrových částic v různých oblastech kolem kloubních náhrad 

není nijak vysoký a jejich výsledky se liší [67]. Některé dřívější práce uvádějí [74], že otěrové 

částice jsou lokalizovány kolem kloubní náhrady více či méně rovnoměrně, ale že větší PE 

částice mají tendenci být v oblastech, které jsou blíže k UHMWPE insertu. Mabrey et al. [78] 

nestanovili počet otěrových částic, ale potvrdili, že průměrná velikost částic v acetabulárních 

zónách zón je mírně vyšší než ve fomorálních zónách. Koseki et al. [79] uvádějí, že tkáň, 

která je odebrána ze zón s ložiskovým typem osteolýzy, obsahuje více částic než oblasti         

s lineárním typem osteolýzy, což odpovídá i našim výsledkům. Tipper et al. [80] nepozorovali 

žádnou korelaci mezi celkovým volumetrickým opotřebením UHMWPE a váženým 

množstvím částic izolovaných na gram poškozené tkáně. Analýza počtů částic nebyla 

provedena. Bell et al. [73] ve srovnání hmotnosti otěrových částic izolovaných                        

z periprotetické acetabulárních tkáně a periprotetické femorální tkáně dospěli k závěru, že 

čistá hmotnost částic z femorálních zón byla významně nižší než z acetabulárních zón.  

Výše uvedené srovnání výsledků s literaturou dokladuje, že není k dispozici mnoho 

údajů o distribuci otěrových částic v jednotlivých zónách. Lze předpokládat, že tyto výsledky 

týkající se výskytu částic plně nereflektují některé naše nové poznatky o možném chování 

částic v okolí kloubních náhrad. [70] 

6.3 Distribuce otěrových částic v oddílech otěrového granulomu 

Metoda postupné degradace tkáně otěrového granulomu poskytla další poznatky o 

výskytu částic v jednotlivých oddílech tkáně polyetylenového granulomu. K její aplikaci bylo 

nutno použít několikanásobně větší množství granulomu než při běžném zpracování pro 

určení množství částic ve tkáni. Toho bylo dosaženo zpracováním granulomu získaného 

odběrem od devíti pacientů [70]. Byla srovnána vlastní tkáň granulomu a tkáň okolní, která 

ale už nejevila typický vzhled granulomu. U periprotetické tkáně, která otěrový granulom 

těsně obklopovala, bylo ověřeno, že celkové množství částic získaných enzymatickou 

postupnou degradací odpovídalo množství získanému izolační metodou HNO3. U vlastní 

tkáně granulomu byla potom tato shoda prokázána pouze u částic velikosti 0,1 – 10 μm a 
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nikoli u částic větších než 10 μm. Tento rozdíl je možné vysvětlit značnou různorodostí tkáně 

granulomu. V granulích bylo prokázáno více než dvojnásobné množství částic (69%)  než ve 

tkáni, která granule bezprostředně obklopuje (31%). Navíc ve tkáni granulomové bylo více 

částic (73%) než ve vzorku okolní periprotetické tkáně negranulomové (27%) [70]. 

Z uvedného se zdá, že granulom a jeho tvorba snižují dostupnost otěru pro jeho kontakt 

s buňkami, které jsou následně schopné indukovat zánětlivou reakci a osteolýzu. Vzhledem ke 

specificitě kolagenasy [85] použité ve druhém enzymatickém degradačním kroku se lze 

domnívat, že granule s částicemi obsahují kolagen. Skutečnost, že organismus má tendenci 

obalit cizorodé částice kolagenem je známá [86]. Prostřednictvím kolagenu, který je 

v organismu prakticky neškodný tak pravděpodobně dochází k eliminaci jejich biologické 

aktivity v organismu. Vzhledem k tomu, že u negranulomové okolní peroprotetické tkáně byl 

vyšší podíl částic 0,1-10 μm v granulích oproti podílu částic větších než 10 μm v granulích, 

lze usuzovat, že předmětem přednostního působení jsou právě tyto částice menší než 10 μm. 

To potvrzuje, že velikost částic 0,1–10 μm je jedním z klíčových faktorů iniciace procesu 

periprotetické osteolýzy [51]. Rovnoměrnější distribuci částic 0,1-10 μm ve tkáních by bylo 

možné vysvětlovat jejich snazší migrací v organismu. Výskyt kostních fragmentů v granulích 

podporuje myšlenku, že kromě reakce na UHMWPE otěr je vznik granulomu podporován 

také přítomností těchto kostních fragmentů. Ty mohou vznikat jak procesem kostní 

degradace, tak opracováním kosti při implantaci endoprotézy [70]. Přes známou skutečnost, 

že na základě přítomnosti otěru dochází k aktivaci imunitního systému, nebyl přesný 

mechanismus začátku této aktivace zatím popsán. Otázkou zůstává, zda se vůči imunitnímu 

systému prezentují částice jako takové, nebo zda je jejich vazba zprostředkována právě adhezí 

proteinu související se změnou jeho konformace. [84, 87-89]   

 

6.4 Nové metody kvantifikace otěrových částic 

Na základě nových poznatků o vazebné schopnosti proteinů a značně hydrofobních 

vlastnostech in vivo vzniklých otěrových UHMWPE částic byla publikována nová metoda 

kvantifikace těchto částic za pomocí vazby fluoresceinem značeného bovinního sérového 

albuminu (FITC-BSA) nebo barviva Oil Red O (ORO) [65]. Hydrofobní ORO bylo již dříve 

použito k detekci částic v histologických preparátech [90]. Předpoklady o schopnosti vytvářet 

hydrofobní vazby se potvrdily; nicméně bylo třeba stanovit vhodné podmínky především pro 

vazbu s hydrofobním barvivem (ORO), které je ve vodě prakticky nerozpustné [65]. Bylo 
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třeba nalézt vhodné rozpouštědlo (50% iPrOH), aby bylo možno rozpustit barvivo 

v odpovídající koncentraci při zachování schopnosti vázat otěrové částice. Metoda je 

z hlediska přesnosti plně srovnatelná s metodami doposud vyvinutými [65, 67-68] Lze se 

domnívat, že na základě stálých vlastností těchto částic je podobná metoda na principu 

hydrofobní vazby aplikovatelná i s využitím jiných barviv podobných vlastností. Vzhledem 

k tomu, že je dostupná a levná, lze předpokládat její další využití [65]. 

6.5 Kazuistika 

Operativě náhrady kyčelního kloubu a revizním operacím kloubních náhrad je věnována 

řada prací [2, 77]. Defekty kostí při revizních operacích často znesnadňují vlastní reimplantaci 

a mohou být příčinou poranění cév. Vaskulární poškození patří mezi velmi vzácné 

komplikace při primoimplantacích TEP coxae, častěji se objevují při reimplantacích  [91-93]. 

V uvedené kazuistice bylo poukázáno na možný extrémní rozsah periprotetické osteolýzy a 

otěrového granulomu, který si před vlastní reimplantací vyžádal výkon cévního chirurga [45]. 

Neřešený nebo opominutý nález pak může znamenat ohrožení pacientova života. Počet prací, 

který se problematice cévních poškození věnuje, je v porovnání s počtem prací věnujících se 

vlastní ortopedické problematice zanedbatelný. V souvislosti s narůstajícím počtem revizních 

operací lze předpokládat, že i této problematice bude s postupem času věnována širší 

pozornost. [2, 45, 93] 

6.6 Závěr diskuse 

1. Byly zavedeny nové efektivní metody pro stanovení počtu otěrových částic v okolí 

TEP coxae. K těmto metodám patří jak metoda přímo prokazující přítomné otěrové 

částice /IRc/, tak metody nepřímé /kolorimetrické metody /. 

Všechny výše uvedené metody jsou dostatečně spolehlivé, pokud jsou dodrženy 

standardní podmínky odběru biologického materiálu, jeho zpracování a vlastního 

stanovení počtu otěrových částic. Kolorimetrické metody navíc představují metody 

stanovení těchto částic, které nemají větší nároky z hlediska náročnosti postupu a 

laboratorního vybavení. [65, 67-69] 

2. Poslední metody kvantifikace otěrových částic UHMWPE byly popsány na základě 

dalších informací o vlastnostech částic a jejich vazebné schopnosti na proteiny. Tato 

vlastnost hraje velmi pravděpodobně zásadní roli v počátku mechanismu 

periprotetické osteolýzy [65, 84]. 
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3. Byla popsána distribuce otěrových částic v periprotetických tkáních asepticky 

uvolněné TEP coxae, kde je acetabulární artikulační komponentou polyetylen. 

Distribuce byla popsána jak z hlediska výskytu částic v jednotlivých periprotetických 

zónách v okolí kloubní náhrady, tak i z hlediska výskytu jejich zastoupení v různých 

částech polyetylenového granulomu a jeho okolí. V případě lokální distribuce se 

z hlediska hypotézy této práce potvrdil předpoklad, že množství otěrových částic 

koreluje s rozsahem osteolytického poškození tkání v okolí TEP [67, 69]. V případě 

distribuce v rámci jednotlivých tkáňových kompartmentů se potvrdily stávající 

představy o vzniku periprotetické osteolýzy; objevily se i nové hypotézy týkající se 

procesu eliminování dostupnosti otěrových částic pro organismus. [70]. 

4. Z hlediska klinické medicíny byl na kazuistice prakticky demonstrován důsledek 

dlouhodobého působení otěrových UHMWPE částic. Vzhledem k celkově 

narůstajícím počtů revizních operací TEP lze v budoucnosti očekávat nárůst 

podobných případů [2, 45]. 
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7. Závěr 

Osteolýza s následným aseptickým uvolněním je v současné době považována za 

hlavní příčinu selhání kloubních náhrad s polyetylenovou artikulační komponentou 

v dlouhodobém výsledku. Přesto, že se na jejím vzniku může podílet více faktorů, hlavním 

iniciátorem vzniku je imunitní reakce indukovaná otěrovými polyetylenovými částicemi.  

Možný způsob minimalizace vlivu otěrových částic spočívá ve zdokonalování 

otěrových vlastností polyetylenu. To by mělo vést k minimalizaci otěru a zejména k omezení 

produkce biologicky aktivních částic. Ve snižování dostupnosti biologicky aktivních 

otěrových částic pro imunitní buňky má své místo i zvyšování integrity implantátu a kosti a 

minimalizace effective joint space [43]. Částečným řešením může být rovněž náhrada 

polyetylenu jinými materiály v určitých indikacích. Tyto materiály nebo jejich párování 

mohou mít jiné závažné nedostatky a limity [17]. Je možné, že cestou bude použití jiných 

materiálů s podobně výhodnými mechanickými vlastnostmi jako polyetylen, ovšem s otěrem, 

který neindukuje stejnou nebo podobnou biologickou reakci. Rozdílem mohou být jejich jiné 

fyzikálně-chemické vlastnosti, které mají vliv na biologický potenciál částic [19-23]. 

V aktivaci začátku celého procesu periprotetické osteolýzy se totiž jeví jako klíčové 

hydrofobní vlastnosti polyetylenu [65, 84]. 

Další možnou cestou mohou být i některá farmakologická řešení, vedoucí 

k selektivnímu potlačení nebo přerušení cesty od lokální imunitní reakce k následné osteolýze 

se vznikem granulomu [94]. Příspěvkem je i stanovování genetických rizik pro vznik 

osteolýzy [2]. Rovněž tak lze předpokládat, že do procesu léčby vzniku osteolytických 

defektů bude možno zasáhnout některými formami buněčné terapie [95, 96].  

Faktem ovšem zůstává , že uvedené technologie měly zatím v experimentu i klinickém 

testování pouze částečný úspěch. Lze proto dlouhodobě předpokládat i další široké využívání 

polyetylenu pro artikulační komponenty kloubních náhrad. Nelze navíc počítat ani s tím, že 

by do budoucna nahradily chirurgicky ovlivnitelné nálezy u komplikací kloubních náhrad.   
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