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Abstrakt: 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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Abstract: 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. 

 



Filip Veselý                                                         Autoreferát       

 6 

Key words: total hip replacement, aseptic loosening, polyethylene 

wear, wear particles determination, wear particles distribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filip Veselý                                                         Autoreferát       

 7 

1. Úvod 

Od zavedení konceptu „low friction arthroplasty“ v 60. letech je 

dominantním materiálem používaným pro artikulační plochy endoprotéz 

nízkotlaký ultravysokomolekulární polyetylen (UHMWPE), který je 

párován s keramickou nebo kovovou artikulační komponentou [1]. 

Aseptické uvolnění je považováno za nejčastější komplikaci TEP coxae, 

která si vyžádá revizní operační výkon [2]. Postupné opotřebení spojené se 

vznikem otěru z UHMWPE a jím indukovaná imunitní reakce s následnou 

osteolýzou jsou považovány za hlavní příčinu pozdního aseptického 

uvolnění [2, 3]. Otěrové částice, které vznikají při vzájemném pohybu 

artikulačních ploch při normálním fungování kloubní náhrady, jsou 

uvolňovány a distribuovány v 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. K největší 

koncentraci částic dochází v „effective joint space“. Effective joint space 

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. Organismus na 

částice reaguje, snaží se je ohraničit a eliminovat [3-5]. Koncentrované, 

biologicky aktivní částice, jsou fagocytovány makrofágy. 

Zprostředkovaně je vyvolána imunitní reakce buněčného typu. Za hlavní 

iniciátory této reakce jsou považovány otěrové částice velikosti 0,1 – 10 

μm [6]. Vlivem porušené rovnováhy kostní resorpce-novotvorba dochází k 

periprotetické osteolýze a tvorbě otěrového granulomu. V případě, že tato 

zánětlivá reakce probíhá na rozhraní implantát-kost, vede tento proces 

k uvolnění implantátu [5]. Přes nové poznatky nebyla dosud problematika 

periprotetické osteolýzy ani role částic v aktivaci osteolýzy zcela vyřešena 

[2]. 
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2. Hypotézy a cíle práce 

 

a. Zavedení vhodné metody nebo metod pro kvantifikaci otěrových 

částic izolovaných z periprotetických tkání při revizních operacích 

kloubních náhrad. Potvrzení předpokladu, že množství biologicky 

aktivních částic koreluje s mírou periprotetické osteolýzy a výskytem 

otěrového granulomu v jednotlivých zónách. 

 

b.  Ověřit předpoklad nerovnoměrného výskytu otěrových částic          

v jednotlivých periprotetických oblastech. 

 

c. Dále popsat fyzikálně-chemické vlastnosti vlastností otěrových 

polyetylenových 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. 

 

d. Poukázat na konkrétní možný dosah problematiky periprotetické 

osteolýzy a vzniku otěrového granulomu na neobvyklém případu 

v kazuistice.  
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3. Materiál a metody 

V rámci výzkumného projektu byly hodnoceny tkáně vzhledu 

typického polyetylenového granulomu. Byly odebrány na I. ortopedické 

klinice 1. LF UK a na Ortopedické klinice Lékařské fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci při revizních operacích TEP coxae v letech 2004-

2008. Izolace částic z tkání byly prováděny v laboratoři na Katedře 

biochemie Přírodovědecké fakulty UK, hodnocení počtu částic na Ústavu 

makromolekulární chemie AV. Do hodnocených souborů bylo zařazeno 

45 pacientů I. ortopedické kliniky, od kterých bylo odebráno celkem 308 

tkáňových vzorků. Odebrané tkáně granulomu od dalších pacientů, kteří 

nebyli zařazeni do vyhodnocených souborů, sloužily především k vývoji 

postupů a metod a ověření jednotlivých kroků potřebných k izolaci 

polyetylenových otěrových částic. [7-11] 

Hodnocení RTG snímků bylo prováděno na základě kvalitativní 

analýzy za použití původního rozdělení Gruena – De Lee. Toto 

schematické rozdělení je znázorněno na Obr. 1. 

 

 

Obr. 1: Použité rozdělení periprotetických oblastí TEP coxae. Dle [7] 
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Schéma příkladu hodnocení RTG snímku a výstupu z IRc je uvedeno 

na Obr. 2. Kromě hodnocení RTG snímku bylo prováděno peroperační 

hodnocení rozsahu periprotetické osteolýzy. [7-9] 

 

 
 Obr 2.: Příklad hodnocení předoperačního RTG snímku a korelace s IRc.  

Dle [8] 

 

Výsledky peroperačního hodnocení a hodnocení RTG snímku byly 

převáděny na semikvantitativní údaje a korelovány s výsledkem 

kvantifikace otěrových částic IRc [7-9]. 

Izolace částic byla prováděna kyselou hydrolýzou HNO3. Pro určení 

distribuce otěrových částic v otěrovém granulomu a okolní periprotetické 

tkáni byla použita metoda postupné enzymatické degradace tkání pomocí 

proteázy Streptomyces griseus a kolagenázou Clostridium histolyticum typ 

I. [7-11] 

Pro kvantifikaci množství otěrových částic pro účel korelace s RTG a 

pooperačními nálezy byla použita metoda IRc [7-9]. Kromě použití 

metody IRc pro vyhodnocení vzorku pacientů byly ve spolupráci               
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Vlnová délka [cm
-1

] 

s Katedrou biochemie Přírodovědecké fakulty zavedeny metody 

kvantifikace kolorimetrickými metodami [11]. Správnost 

kolorimetrických metod byla ověřena a porovnána s metodou IRc. 

 

4. Výsledky 

a. Byly zavedeny 2 nové metody kvantifikace otěrových částic [7-9, 

11]. Metoda IRc je založená na měření infračervených spekter                   

s Fourierovou transformací (FTIR) izolovaných částic polyetylenu (PE) na 

polykarbonátové membráně v transmisním režimu. Konečné FTIR 

spektrum PE částic se získá jako rozdíl spektra PC membrány s částicemi 

UHMWPE a prázdné membrány bez PE částic, jak je patrné z Obr. 3. [7-

9]  

       

 

Obr. 10: FTIR spektrum PE částic. Upraveno podle [7] 

Druhou metodou je kvantifikace částic kolorimetrickými metodami 

založená na vazbě fluoresceinem značeného sérového bovinního albuminu 

nebo hydrofobního barviva Oil Red O na otěrové částice. Kolorimetrické 

metody nebyly zatím k vyhodnocení větších souborů použity [11]. 
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b. Ve vyhodnoceném souboru 45 pacientů bylo u 21 pacientů nalezeno 

maximum částic v okolí distálního pólu jamky, u 19 pacientů v okolí 

mediální plochy proximální části dříku. V zónách III a 7 bylo tedy 

nalezeno maximum částic u 40 ze 45 případů. Na základě vyhodnocení 

bylo potvrzeno, že množství částic v jednotlivých zónách v okolí TEP 

coxae se statisticky významně liší. Navíc bylo potvrzeno, že rozsah 

poškození tkání koreluje s množstvím částic 0,1-10 μm [9].  

 

c. Dalším výsledkem je popis distribuce polyetylenových otěrových 

částic v jednotlivých oddílech periprotetické tkáně. Více otěrových částic 

bylo v granulomové tkáni než v okolní tkáni, která neměla makroskopicky 

vzhled granulomu. 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 granulomu než ty velké. Tab. 1 shrnuje celkové poměry částic mezi 

granulemi a lyzáty [10]. Celý izolační postup a jeho výsledky pak shrnuje 

schéma na Obr. 4 [10]. 

 

Tab. 1: Distribuce otěrových částic uvnitř a vně granulí [10] 

 Granule (velké a malé) 

(%) 

Lyzáty (%) 

PE částice (0,1-10 m) 72 29 

PE částice ( 10 m) 68 32 

PE částice (obě velikosti) 69 31 
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Obr. 4: Celkové schéma izolace a distribuce otěrových částic.  

Přeloženo dle [10] 

 

d. V kazuistice bylo poukázáno na možný extrémní rozsah 

periprotetické osteolýzy a výskyt otěrového granulomu zcela mimo oblast 

vlastní náhrady kyčelního kloubu. Tento granulom byl vzhledem ke své 

lokalizaci, klinickému nálezu a CT vyšetření považován za útvar 

související s arteria iliaca externa. Nález si před vlastní reimplantací 

vyžádal výkon cévního chirurga. Jeho rozsah ukazuje snímek CT na     

Obr. 5. Teprve při revizi cévním chirurgem bylo zjištěno, že se jedná o 

polyetylenový granulom extrémního rozsahu. [12] 
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Obr. 5:  CT vyšetření pacientky před reimplantací náhrady kyčelního 

kloubu vpravo. Je patrný rozsáhlý útvar v těsné souvislosti s přechodem 

arteria iliaca externa a arteria femoralis. Dle [12] 

 

5. 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. Byly standardizovány 

odběrové postupy a byl optimalizován původní izolační postup. 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 [10, 

11, 13]. Samotná práce s izolovanými otěrovými částicemi byla značně 

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 [7-11]. 
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Při zavedení spolehlivé, rychlé a dostupné metody kvantifikace 

otěrových částic je třeba vyloučit možné chyby 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 [7-9]. Srovnání jiných metod 

kvantifikace s metodou IRc a s kolorimetrickými metodami ukazuje 

následující: Kromě rychlosti a přesnosti je zásadní výhodou IRc její 

nezávislost na přítomnosti shluků částic [7, 8, 14]. Původní nevýhoda 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 [7, 13]. 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 uvedené kolorimetrické 

metody [7, 11]. Vzhledem k tomu, že jsou kolorimetrické metody 

dostatečně přesné a jsou použitelné v běžném laboratorním prostředí, 

představují do budoucna při stanovování množství otěrových částic 

metodu volby zejména u velkých souborů pacientů [11]. 

Získané výsledky z vyhodnoceného souboru vyvracejí některá tvrzení, 

že rozdělení otěrových částic v okolí náhrady kyčelního kloubu je spíše 

rovnoměrné [7-9,15]. Ukazují, že existuje vztah mezi poškozením tkáně, 

která je nahrazena granulomem, a množstvím otěrových částic v různých 

oblastech kolem kyčelních kloubních náhrad [7-9]. Poměrně největší 

množství otěrových částic se vyskytuje v acetabulární zóně III nebo ve 

femorální zóně 7 [9]. Vlastní počty otěrových částic v různých oblastech 

se mohou lišit i o více než jeden řád [7-9]. Relativní množství PE 

otěrových částic v granulomu určená pomocí IRc pak korelují                    

s předoperačními RTG nálezy a peroperačním hodnocením [9].  
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Metoda postupné degradace tkáně otěrového granulomu poskytla další 

poznatky o výskytu částic v jednotlivých oddílech tkáně polyetylenového 

granulomu [10]. Vzhledem ke specificitě kolagenázy použité ve druhém 

enzymatickém degradačním kroku se lze domnívat, že granule s částicemi 

obsahují kolagen. Prostřednictvím kolagenu, který je v organismu 

prakticky neškodný, tak pravděpodobně dochází k eliminaci jejich 

biologické aktivity v organismu. Výsledky zároveň potvrzují, že velikost 

částic 0,1–10 μm je spolu s jejich afinitou k proteinům jedním z klíčových 

faktorů iniciace procesu periprotetické osteolýzy [6, 10]. Myšlenka 

související s vazebnou schopností proteinů na polyetylenové částice vedla 

i k zavedení a popisu nové metody kvantifikace polyetylenových částic 

založené na jejich hydrofobních vlastnostech [11]. Otázkou však zůstává, 

zda se vůči imunitnímu systému prezentují částice jako takové, nebo zda 

je jejich vazba zprostředkována právě adhezí proteinu související se 

změnou jeho konformace [16].  

V kazuistice bylo poukázáno na možný extrémní rozsah periprotetické 

osteolýzy a otěrového granulomu [12]. 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]. 

 

6. Závěry 

Aseptické uvolnění na podkladě periprotetické osteolýzy je v současné 

době považováno za hlavní příčinu selhání kloubních náhrad s 

polyetylenovou artikulační komponentou v dlouhodobém výsledku. 

Přesto, že se na vzniku periprotetické osteolýzy s velkou 

pravděpodobností podílí mnoho biologických, mechanických i jiných 
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faktorů, hlavním iniciátorem vzniku se zdá být imunitní reakce 

indukovaná otěrovými polyetylenovými částicemi [2] .  

Možný způsob minimalizace vlivu otěrových částic spočívá ve 

zdokonalování otěrových vlastností polyetylenu nebo ve snížení 

biologické dostupnosti částic pro organismus. Částečným řešením může 

být rovněž náhrada polyetylenu jinými materiály. Tyto materiály mohou 

ale mít jiné závažné nedostatky a limity. Je možné, že cestou bude použití 

nových materiálů s podobně výhodnými mechanickými vlastnostmi jako 

polyetylen, ovšem s otěrem, který neindukuje stejnou nebo podobnou 

biologickou reakci. 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. Tato varianta je s výzkumem možných genetických vlivů a 

některými formami buněčné terapie směřující k řešení kostních defektů  

předmětem dalšího výzkumu. [2] 
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