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Prof. Tichilow, co oznacza dla Pana kontynuowanie 
tradycji Romana Romanowicza Wredena, którego 
imię nosi Instytut Pana Profesora? 

Rzeczywiście stoją za nami lata tradycji, które są 
wielką korzyścią dla pacjentów, badań naukowych 
i edukacji. R.R. Wredena mianowano na pierwszego 
dyrektora Instytutu w 1906 roku. Muszę jednak 
dodać, że idea założenia Instytutu nie była jego dzie-
łem. Warunki do budowy tej placówki stworzono już 
w 1901 roku, gdy ówczesny lekarz nadworny carycy 
Aleksandry Fiodorownej, Karl Christian Horn (1851-
1905) otrzymał od niej polecenie stworzenia wzorco-
wej, nowoczesnej placówki ortopedycznej. Budowa 
Instytutu trwała od 1902 do 1906 roku. Horn zmarł 
w 1905 roku, krótko przed ukończeniem tego postę-
powego projektu. Następnie kierownictwo placówki 
powierzono R.R. Wredenowi, który cieszył się zna-
komitą sławą jako lekarz wojskowy i naukowiec. 
Skoncentrował się on na rozwoju chirurgicznych 
metod leczenia deformacji ortopedycznych. Miało 
to decydujący wpływ na koncepcyjny rozwój Insty-
tutu. Instytut im. Wredena był na początku XX wieku 
pierwszą placówką w Rosji, która która przeprowa-
dzała szerokie spektrum operacji ortopedycznych, 
a obecnie jest nadal jedną z najnowocześniejszych 
klinik tego rodzaju na świecie.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed Instytutem 
im. Wredena w dziedzinie ortopedii, a zwłaszcza w 
endoprotezoplastyce stawów?

Obecnie postrzegamy kontynuowanie tradycji 
Wredena w wielu dziedzinach ortopedii w rów-
nym stopniu jako nasze zadanie, jak również jako 
stojące przed nami wyzwanie. Oceniamy rezultaty 
naszej pracy, aby dalej poprawiać i tak już wysoki 
poziom techniki operacyjnej w endoprotezoplastyce 
i zagwarantować wysoką jakość wyników leczenia. 

Naszym zdaniem głównym zadaniem naszego Insty-
tutu jest ocena metod chirurgicznych i implantów 
ortopedycznych, które były opracowane przez nas, 

Koncepcja 3 filarów Instytutu  
im. Wredena

Rozmowa z prof. dr Rashidem M. Tichilowem

Prof. dr Rashid M. Tichilow jest dyrektorem zarządzającym 
Rosyjskiego Towarzystwa Ortopedów i Traumatologów. 
Redakcja CeraNews rozmawiała z nim o sytuacji endopro-
tezoplastyki w jego kraju, współpracy z innymi narodo-
wymi towarzystwami ortopedycznymi specjalistycznymi 
oraz o „Odczytach Wredena”, renomowanej konferencji 
naukowej, organizowanej przez jego instytut co roku od 
2008 roku.

Komentarz gościnny Rozmowa

prof. dr Javad Parvizi

Drodzy Koledzy!
 
Wraz ze wzrastającą liczbą implantacji TJR, których 
sukces jest bezsprzeczny, rośnie również liczba powi-
kłań, które mogą występować u naszych pacjentów. 
Powikłania stanowią nie tylko ogromne obciążenie dla 
naszych pacjentów, ale także dla systemu opieki zdro-
wotnej. Ich leczenie musi być efektywne i całkowicie 
rozwiązywać problem. Naszym zadaniem jest ścisła 
współpraca w celu wypracowania zorganizowanych 
metod przekazywania ugruntowanej wiedzy specjali-
stycznej oraz wdrażania na całym świecie obiecujących 
innowacji. Udział prof. Tichilowa na spotkaniu kon-
sultacyjnym w sprawie leczenia zakażeń, które odbyło 
się niedawno w Filadelfii, był wspaniałym przykładem 
takiej współpracy.

Cenną pomocą dla nas jest również współpraca z 
kolegami z innych obszarów specjalizacji. Alergolog 
prof. Thomas opracował metodykę oceny wzajem-
nego oddziaływania implantu i tkanek. Patolog prof. 
Krenn przekazuje nam praktyczne wytyczne dotyczące 
klasyfikacji możliwych mechanizmów niepowodzenia 
protez stawowych, koncentrując się na specyficznych 
wzorcach reakcji tkankowych i potencjalnej roli czą-
stek. Opracowany przez niego algorytm cząsteczkowy 
jest cenną pomocą w lepszym zrozumieniu i interpre-
tacji reakcji implantów i tkanek.

Ponadto musimy stawić czoła wyzwaniom klinicznym, 
takim jak obluzowanie implantu, leczenie pacjentów 
z nadwagą, zakażenia i uwalnianiem jonów metali z 
modularnych połączeń endoprotez. Wyniki najnow-
szych badań, takich jak badania przeprowadzanego na 
Uniwersytecie Drexela w Filadelfii, dostarczają przeko-
nujących argumentów za stosowaniem komponentów 
ceramicznych, aby zminimalizować uwalnianie jonów w 
związku z modularnymi systemami implantów. 

Zrozumienie tych zjawisk jest możliwe dzięki trwają-
cym badaniom interdyscyplinarnym i nieodzownym 
wspólnym działaniom, których wyniki muszą być sku-
tecznie przekazywane. Naszym celem jest wspieranie 
chirurgów na całym świecie w stosowaniu ulepszo-
nych metod leczenia powikłań całkowitej alloplastyki 
stawu i dalszej poprawie jakości leczenia.

Prof. dr Javad Parvizi jest 
wiceprzewodniczącym ds. 
nauki i dyrektorem Joint 
Research w Instytucie 
Roth mana w Filadelfii w 
USA.
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naszych kolegów i światowy przemysł implantów 
ortopedycznych. Mając to na celu inicjujemy bada-
nia kliniczne w celu ustalenia krótko- i długotermi-
nowych wyników różnych metod leczenia urazów 
i chorób układu mięśniowo-szkieletowego. W 
naszym Instytucie wykonujemy nie tylko endopro-
tezoplastyki. Kontynuując długą tradycję, nasi spe-
cjaliści w równym stopniu opanowują sztukę kom-
pleksowych operacji oszczędzających stawy.

Szczególny nacisk kładziemy na edukację i dalsze 
kształcenie specjalistów, bez których nie jest moż-
liwe osiągnięcie wysokiej jakości rezultatów. Szyb-
kiemu rozwojowi endoprotezoplastyki w Rosji, 
wykazującej wzrost wynoszący rocznie średnio 
15-20%, a w niektórych regionach nawet 40-50%, 
musi towarzyszyć zapewnienie wysokiego poziomu 
kształcenia potrzebnych specjalistów. Z tego 
powodu naszym wyraźnym celem jest zapoznanie 
kolegów zarówno z obowiązującymi kryteriami 
kształcenia naszego Instytutu, jak również doświad-
czeniami kolegów z krajów europejskich.

Jakie są dotychczasowe osiągnięcia?

Obecnie w naszym Instytucie stosowane są najno-
wocześniejsze metody leczenia urazów i chorób 
układu mięśniowo-szkieletowego. Dokładnie obser-
wujemy rozwój metod, które umożliwiają osiągnię-
cie najlepszych wyników leczenia chorych, i następ-
nie wprowadzamy je u nas. Jak już wspomniałem, 
ważne miejsce w naszej działalności zajmuje syste-
matyczne dalsze kształcenie i szkolenie chirurgów 
ortopedów. Ponad 400 lekarzy ze wszystkich stron 
Rosji i z zagranicy mają tu co roku możliwość edu-
kacji w ramach kursów lub według indywidualnego 
programu. W zależności od tematyki lekarze mogą 
się tu dalej kształcić na kursach trwających od kilku 
dni do 8 tygodni. Jesteśmy przekonani, że bez teo-
retycznego i praktycznego szkolenia, bez systema-
tycznych ćwiczeń i intensywnej wymiany doświad-
czeń musi ucierpieć jakość leczenia.

Oferta świadczeń naszego Instytutu obejmuje rów-
nież endoprotezoplastykę stawu biodrowego i kola-
nowego i endoprotezoplastykę rewizyjną. Nasi chi-
rurdzy przeprowadzają – oprócz kompleksowych 

 

Prof. dr Rashid M. Tichilow jest dyrektorem 
zarządzającym Rosyjskiego Towarzystwa Ortope-
dii i Traumatologii i członkiem honorowym wielu 
narodowych towarzystw fachowych ortopedii i 
traumatologii. W 1988 roku został mianowany 
kierownikiem Kliniki Ortopedii i Traumatologii 
posiadającej bogatą tradycję Wojskowej Akade-
mii Medycznej „S. M. Kirow” w St. Petersburgu 
i kontynuował tam swoją działalność edukacyjną 
i naukową. 

Od 2003 roku prof. dr Tichilow pracuje jako 
dyrektor Naukowego Instytutu Traumatologii i 
Ortopedii im. R.R. Wredena w St. Petersburgu. 

Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za rozwój 
medyczny, naukowy i ekonomiczny Instytutu. 
Prof. dr Tichilow specjalizuje się w chirurgii stawu 
biodrowego i kolanowego i wykonuje co roku 
około 500 operacji. Głównymi tematami jego 
działalności naukowej są podstawowe badania 
naukowe i badania epidemiologiczne w dziedzi-
nie patologii stawów, artroplastyce i rekonstruk-
cyjnej chirurgii stawów. Jest redaktorem naczel-
nym wydawanego przez Instytut im. Wredena 
czasopisma fachowego „Ortopedia i Traumato-
logia w Rosji” oraz członkiem kolegiów redakcyj-
nych innych rosyjskich czasopism fachowych.

Od 2008 roku pod jego kierownictwem odbywa 
się co roku konferencja „Odczyty Wredena” 
(Vreden’s Readings), wspierająca naukową i prak-
tyczną wymianę doświadczeń i cieszy się dużą 
renomą wśród ortopedów w Rosji i na świecie. 
Jako jeden z czołowych ortopedów w Rosji prof. 
Tichilow jest kompetentną osobą kontaktową dla 
Ministerstwa Zdrowia.

Kontakt:
Rosyjski Naukowo-Badawczy Instytut  
Traumatologii i Ortopedii im. R.R. Wredena  
w St. Petersburgu
Akad. Baikow Str. 8
195427 St. Petersburg, Rosja
Telefon: 007 (812) 670 86 87
Telefax: 007 (812) 670 89 05
E-Mail: info@rniito.org
 
Strona internetowa „Odczyty Wredena”:  
www.vredenreadings.org

Naukowo-Badawczy Insty-
tut Traumatologii i Ortope-
dii im. R.R. Wredena w St. 
Petersburgu 
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operacji pierwotnych – również operacje wymiany. 
Przypadki rewizji są kierowane do nas z całego kraju. 
W rezultacie wzrostu liczby zabiegów pierwotnych 
w całym kraju zwiększa się również liczba zabiegów 
rewizyjnych, które stanowią obecnie już ponad 18% 
wszystkich operacji w naszym Instytucie. 

Jak wyglądają wymiana naukowa i współpraca z mię-
dzynarodowymi towarzystwami ortopedycznymi? 
 
Współpraca nie jest dla nas łatwa w wielu aspek-
tach. Z jednej strony wynika to z bariery językowej, 
z drugiej strony – ze względów historycznych – nie 
mogliśmy włączyć się do systemu transgranicz-
nej współpracy krajowych towarzystw fachowych, 
który rozwijał się przez dziesięciolecia. Mimo to 
mamy już pierwsze efekty udanej współpracy mię-
dzynarodowej. W ramach obserwacji implantów 
uczestniczymy w długookresowym, wieloośrod-
kowym badaniu prowadzonym przez czołowych 
producentów endoprotez. Wymiana doświadczeń 
na konferencjach międzynarodowych stała się inte-
gralną częścią naszej pracy. Stwierdziliśmy przy tym, 
że przeprowadzane przez nas zabiegi chirurgiczne 
wywołują żywy oddźwięk u zagranicznych eksper-
tów. Wspieramy aktywną współpracę z międzyna-
rodowymi organizacjami ortopedycznymi, takimi 
jak EFORT i SICOT. Wielu zagranicznych lekarzy 
występuje teraz na naszych konferencjach jako 
wykładowcy i instruktorzy. Również na płaszczyź-

nie krajowej ma miejsce coraz ściślejsza współpraca. 
Przyczyną jest tu również fakt, że już ponad połowa 
rosyjskich ortopedów należy do założonego w 2010 
roku towarzystwa ortopedycznego. 

Jak rozwinęła się endoprotezoplastyka w Rosji i 
czego oczekuje Pan Profesor w przyszłości? 

Dzięki specjalnemu programowi rządowemu, 
mającemu na celu poprawę opieki nad pacjentami 
przy zastosowaniu zaawansowanych technologii 
medycznych, endoprotezoplastyka w Rosji rozwi-
jała się bardzo dynamicznie w ostatnich 6-8 latach. 
Fakty mówią za siebie. Przykładowo zbudowano 
wiele dużych ośrodków ortopedycznych zgodnie 
z najwyższymi standardami, zmodernizowano ist-
niejące szpitale i wyposażono w najnowocześniej-
szą technologię. Umożliwiło to duży wzrost liczby 
przeprowadzanych operacji. Koszty leczenia chorur-
gicznego pacjentów są pokrywane przez państwo. 
W 2012 roku wszczepiono w Rosji ponad 60.000 
endoprotez. W Instytucie im. Wredena leczono w 
2012 roku około 23.000 pacjentów, z czego 20.000 
operacyjnie. U ponad 5.000 pacjentów wykonali-
śmy endoprotezoplastykę stawów biodrowych i 
kolanowych. Zwiększa się również u nas liczba 
pacjentów ze skomplikowanymi schorzeniami. 
Oparta na trzech filarach filozofia Wredena – edu-
kacja, leczenie, analiza wyników – stanowi nadal 
podstawę kwalifikacji lekarzy. 

Jaką rolę odgrywają inne duże ośrodki ortopedyczne 
w Rosji? 

Duże ośrodki ortopedyczne od lat odgrywają nie 
tylko ważną rolę terapeutyczną, ale również meto-
dologiczną. Renomowane instytuty ortopedyczne, 
takie jak CITO w Moskwie, Narodowe Centrum Chi-
rurgiczne im. Pirogowa, również w stolicy, instytuty 
w Saratowie i Niżnym Nowogrodzie, Instytut Uralski 
w Jekaterynburgu, Nowosybirski Instytut Traumato-
logii i Ortopedii i Instytut im. Ilizarowa w Kurganiu, 
pracują na wysokim poziomie fachowym na arenie 
krajowej. Każdy z tych ośrodków wyspecjalizował się, 
ale oferuje jednocześnie pacjentom szerokie spek-
trum zabiegów i terapii w zakresie chirurgii urazo-
wej i ortopedii. I tak Centralny Instytut Traumatologii 
i Ortopedii (CITO) jest tradycyjnie bardzo mocny w 
artroskopii i leczeniu patologii kostnych. Instytut w 
Niżnym Nowogrodzie koncentruje się od dawna na 
chirurgii ręki, podczas gdy instytut w Nowosybirsku 
ma duże doświadczenia na polu chirurgii kręgosłupa.
 
Ośrodek im. Illizarowa koncentruje się wprawdzie 
na dalszym rozwoju metody Illizarowa, jednak 
w ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca 
operacjom rekonstrukcyjnym kręgosłupa i stawów 

Rozmowa (ciąg dalszy)

Endoprotezoplastyka w Rosji 

Według danych rosyjskiej opieki medycznej około 2,2% z ok. 143 milio-
nów obywateli choruje na zwyrodnienie kości i stawów. Liczba zabiegów 
endoprotezoplastyki jest szacowana na 100.000 rocznie, przy czym w 
2012 roku wszczepiono około 60.000 endoprotez stawu biodrowego i 
kolanowego. Młodzi i aktywni pacjenci są coraz częściej leczeni przy uży-
ciu artykulacji ceramika-XPE i ceramika-ceramika. Artykulacji metal-metal 
prawie nie stosowano. Pacjenci są leczeni głównie w dużych ośrodkach 
ortopedycznych, które coraz częściej zajmują się również rehabilitacją. 

Instytut im. Wredena 

Instytut Traumatologii i Ortopedii im. R.R. Wredena jest nowoczesnym 
ośrodkiem ortopedycznym, administrowanym bezpośrednio przez rosyjskie 
Ministerstwo Zdrowia. Kompetencje medyczne założonego w 1906 roku 
Instytutu im. Wredena opierają się na bogatej tradycji. Z 22 oddziałami 
specjalistycznymi i 830 łóżkami jest to obecnie jeden z największych ośrod-
ków ortopedycznych w Rosji. Z 23.000 pacjentów w 2012 roku operowa-
nych było prawie 20.000, przy czym około 5.000 wszczepiono endopro-
tezy stawu biodrowego i kolanowego. Co roku w Instytucie im. Wredena 
kształconych jest ponad 400 lekarzy z Rosji i zagranicy. Połączenie nadań 
naukowych, edukacji i opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie jest 
znakiem firmowym Instytutu im. Wredena.
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oraz endoprotezoplastyce. W Instytucie im. Wre-
dena mamy wprawdzie również wszystkie ważne 
działy ortopedii i traumatologii, ale szczególnie 
dużym doświadczeniem dysponujemy w obszarze 
kompleksowych operacji rekonstrukcyjnych dużych 
stawów. Niedawno utworzone ośrodki w Czebok-
sarach, Barnaulu i Smoleńsku także rozwijają się w 
podobny sposób. W każdym z tych ośrodków prze-
prowadzanych jest co roku wiele tysięcy zabiegów. 

Panie Profesorze, jak przebiega przyjęcie pacjentów 
do jednego z tych dużych ośrodków? 
 
Po postawieniu diagnozy przez specjalistę i po pozy-
tywnej decyzji miejscowej medycznej komisji kwalifi-
kacyjnej dokumenty są przesyłane do regionalnego 
urzędu ds. zdrowia, który następnie przesyła je do 
właściwego ośrodka ortopedycznego. Tam spo-
rządzany jest plan leczenia. Procedura odbywa się 
względnie szybko. W większości regionów Rosji nie 
ma zbyt okresów czasów oczekiwania. Ze względu 
na duży odsetek starszych pacjentów sytuacja w 
St. Petersburgu, który jest wielomilionowym mia-
stem, jest trochę inna, przy czym tylko około jednej 
trzeciej pacjentów naszego Instytutu pochodzi z St. 
Petersburga. 

Jakie tendencje tribologiczne można zaobserwować 
w Rosji? 

Na szczęście nie ulegaliśmy w Rosji każdej modzie. 
Problemy, które wystąpiły w ostatnim czasie z arty-
kulacjami metal-metal, odgrywają u nas w związku 
z tym raczej drugorzędową rolę. Jeśli chodzi o arty-
kulacje z ceramiką, ocena piśmiennictwa facho-
wego pokazuje, że zarówno w połączeniu z XPE, jak 
również z ceramiką można uzyskać świetne wyniki 
leczenia. Dlatego stosujemy ceramikę zwłaszcza u 
młodych, aktywnych pacjentów. Wychodzę z zało-
żenia, że odsetek ceramiki stosowanej do leczenia 
pacjentów będzie wzrastać razem z rosnącą liczbą 
przypadków, ale tylko wtedy, gdy szpitale będą w 
stanie zaakceptować koszty implantów ceramicz-
nych. Również te rezultaty będzie długofalowo śle-
dzić i oceniać. Ponieważ nic nie jest cenniejsze od 
własnego doświadczenia klinicznego. 

W większości państw europejskich, w Australii i 
Kanadzie prowadzone są rejestry endoprotez, w Chi-
nach w ciągu tego roku stanie się to obowiązkowe 
dla wszystkich uprawnionych szpitali. Jak ocenia Pan 
Profesor sytuację w Rosji? 

Również jesteśmy przekonani o znaczeniu rejestru 
endoprotez. Rzetelne dane, gromadzone długo-
terminowo, przyczyniają się w ważnym stopniu do 
jakości rezultatów i bezpieczeństwa pacjentów. 

W naszym Instytucie już od 7 lat istnieje rejestr. 
Obecnie do naszego rejestru przyłączają się duże 
ośrodki w Czeboksarach i Barnaulu. Taki rejestr 
będzie naprawdę efektywny dopiero wtedy, gdy 
będzie obejmować 90-95% wszystkich zabiegów 
endoprotezoplastyki. Niestety obecnie nie są jesz-
cze spełnione konieczne wymagania. Z jednej strony 
w niektórych ośrodkach nie jest stosowana doku-
mentacja cyfrowa, z drugiej strony realizacja na 
całym obszarze kraju nie będzie możliwa bez fede-
racyjnych wytycznych administracyjnych. Ważną 
rolę odgrywa tu też dodatkowy czas, który trzeba 
poświęcić, a który nie będzie wynagradzany. Do 
wdrożenia projektu krajowego rejestru konieczna 
jest współpraca Towarzystwa Ortopedycznego i 
Ministerstwa Zdrowia. 

Czego mogą oczekiwać uczestnicy tegorocznej kon-
ferencji Wredena w St. Petersburgu? 

Cieszę się na interesującą konferencję z inspirują-
cymi wykładami i ożywionymi dyskusjami. Po raz 
pierwszy kładziemy nacisk na systematyczne prze-
kazywanie wiedzy. Ponad 20 ekspertów z całego 
świata, między innymi z USA, Kanady i Europy, 
będzie dyskutować z kolegami z Rosji o różnych 
aspektach endoprotezoplastyki stawu biodro-
wego i kolanowego. W pierwszym dniu konferen-
cji uczestnicy będą mieli możliwość zaznajomienia 
się z najnowszymi systemami endoprotez różnych 
firm w ramach warsztatów, prowadzonych przez 
doświadczonych instruktorów. W ciągu dwóch 
kolejnych dni wszyscy uczestnicy mają możliwość 
dyskusji o aktualnych tematach naukowych i kwe-
stiach ekonomicznych leczenia ortopedycznego. 
Wykłady i dyskusje będą tłumaczone symultanicznie 
na język angielski lub rosyjski. Cieszymy się, że zgło-
sili się również uczestnicy z zagranicy. W przyszło-
ści chcielibyśmy znacznie zwiększyć liczbę uczest-
ników zagranicznych. Ważnym warunkiem jest tu 
oczywiście już wspomniana integracja konferencji 
„Odczyty Wredena” do istniejącego europejskiego 
systemu konferencji i kongresów, jak też uznanie 
jej za wydarzenie edukacyjne. Uważam, że wtedy 
będzie to atrakcyjną opcją dla europejskich lekarzy, 
połączenie udziału w konferencji „Odczyty Wre-
dena” z odwiedzinami w naszym pięknym mieście, 
St. Petersburgu. 

Panie Profesorze, bardzo dziękuję za interesującą 
rozmowę. 

 
Rozmowę przeprowadził dr Volker Atzrodt (Scienti-
fic Consultant, CeramTec GmbH).
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W centrum uwagi

Badanie: 

Patogeneza powstawania  
guzów rzekomych 

Nadal jest niewyjaśnione, czy guzy rzekome 
tworzą się z powodu cytotoksyczności induko-
wanej cząstkami, nadwrażliwości (typu IV) lub 
połączenia tych dwóch powodów. Dostępne 
dane są niespójne. 
Celem badania retrospektywnego Grammatopo-
ulos i wsp. (Wielka Brytania) było zbadanie zmian 
histopatologiicznych tkanek okołoprotezowych 56 
zakończonych niepowodzeniem protez powierzch-
niowych stawu biodrowego w związku ze zużyciem 
metalu. W momencie przeprowadzania zabiegu 
pierwotnego średni wiek pacjentów wynosił 56 lat. 
Średni czas przeżycia protezy wynosił 4,7 lat. 
Operacje rewizyjne były konieczne przede wszyst-
kim u kobiet. Najczęstszą przyczyną zabiegów rewi-
zyjnych były objawowe guzy rzekome (n=45). W 
przypadku 80% guzów rzekomych z martwicami 
tkanek i wyraźnymi reakcjami makrofagów stwier-
dzono duże wartości zużycia. Wskazuje to na bez-
pośrednie nieswoiste działanie cytotoksyczne jonów 
metalu, które jest zależne od ich koncentracji. 
Okołonaczyniowe nacieki limfocytów (ALVAL) jako 
indywidualna, swoista odpowiedź immunologiczna 
występowały częściej w przypadkach z mniejszym 
zużyciem i wydaje się, że sprzyjają tworzeniu się 
guzów rzekomych. 
Autorzy wyciągnęli wniosek, że można wprawdzie 
zmniejszyć tworzenie się guzów rzekomych poprzez 
minimalizację zużycia metalu, ale że nawet w opty-
malnych warunkach mogą występować niepożą-
dane guzy rzekome z powodu nadmiernej indywi-
dualnej odpowiedzi immunologicznej. 

Badanie: 

Tworzenie guzów rzekomych z powodu 
reakcji cytotoksycznej na zużycie metalu

Hasegawa i wsp. (Japonia) zbadali 108 endopro-
tez całkowitych stawu biodrowego (THA) z MoM o 
dużej średnicy głowy (Ø 44 mm) u 98 pacjentów (81 
kobiet, 17 mężczyzn) w średnim wieku 65 lat. 
Badanie MRI wykazało u 9 pacjentów (10 stawów 
biodrowych, 9%) guzy rzekome. Zabieg rewizyjny 
przeprowadzono w 5 objawowych przypadkach i w 
2 przypadkach obluzowania panewki z okołonaczy-
niowymi naciekami limfocytów i rozproszonym roz-
kładem limfocytów (ALVAL). Stężenie jonów metalu 
u 12 pacjentów z guzami rzekomymi lub ALVAL (12 
stawów biodrowych) porównano ze stężeniem u 
pacjentów bez działań niepożądanych (96 stawów 
biodrowych). Udowodniono, że działania niepożą-
dane były skorelowane ze zwiększonym zużyciem 
metalu. 
Autorzy wyciągnęli wniosek, że nadwrażliwość 
(typu IV) prawdopodobnie nie jest dominującą reak-
cją biologiczną w przypadku tworzenia guzów rze-
komych, lecz raczej odpowiedź cytotoksyczna na 
drobiny zużycia metalu odgrywa tu główną rolę.

Badanie: 

Różne mechanizmy niepowodzenia  
w przypadku ARMD

Reito i wsp. (Finlandia) zbadali 90 pacjentów (90 
stawów biodrowych), u których przeprowadzono 
zabiegi rewizyjne z powodu ARMD i których kom-
pletne dane kliniczne były dostępne.
Badacze wykonali analizę półilościową próbek histo-
logicznych (maź stawowa, guz rzekomy), w tym 
oznaczenie zawartości fibryny w mazi stawowej 
oraz liczby makrofagów i limfocytów okołonaczy-
niowych. 
Fińscy naukowcy odkryli, że przyczyną tworzenia się 
guzów rzekomych jest odpowiedź immunologiczna 
zdominowana przez limfocyty, podczas gdy reak-
cje wewnątrztorebkowe stanowią zdominowane 
przez makrofagi reakcje na ciała obce, co odzwier-
ciedla się w różnych obrazach MRI. Reakcja zapalna 
wydaje się być zdominowana przez makrofagi, zdo-
minowana przez limfocyty lub występowały oba te 
przypadki.

Problematyka korozji i frettingu w modularnych połączeniach 
stożków metalowych oraz etiologia i histopatologia niepożąda-
nych reakcji na drobiny zużycia (ARMD) odgrywają coraz większą 
rolę i były niedawno tematem ożywionych dyskusji na między-
narodowych kongresach. Uzgodniono, że konieczne jest głębsze 
zrozumienie mechanizmów patogenetycznych, aby móc lepiej 
klasyfikować reakcje niepożądane na materiały implantów, jak 
również poprawić terminologię, która jest obecnie niejednolita. 
W piśmiennictwie stosowane są różne pojęcia do opisania szero-
kiego spektrum zmian histopatologicznych, które obserwuje się 
w otoczeniu materiałów z których wykonano implanty. CeraNews 
przedstawia poniżej podsumowanie najnowszych wyników.

Okołoprotezowe reakcje tkankowe powierzchni artykulacyjnych i 
korozja/fretting w modularnych połączeniach stożków metalowych
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Badanie: 

Różne reakcje limfocytów na  
zużycie metalu

Matharu i wsp. (Wielka Brytania) zwrócili uwagę, 
że pojęcie ALVAL jest stosowane w piśmiennictwie 
do opisu różnych reakcji limfocytów w przypadku 
niepowodzenia endoprotez MoM. 
Dlatego celem ich badań histologicznych było opra-
cowanie jednolitej klasyfikacji opisu takich reakcji 
limfocytów. W tym celu przeanalizowano 71 zabie-
gów rewizyjnych endoprotez MoM stawu biodro-
wego z podejrzeniem ARMD, które były przeprowa-
dzone w latach 1998-2011. 
We wszystkich przypadkach wykrywalna była infiltra-
cja makrofagów z wewnątrzkomórkowymi cząstkami 
zużycia metalu. Limfocyty występowały w 69% przy-
padków (n = 49) i były scharakteryzowane jako agre-
gaty limfocytów (37%, n = 26) oraz rozsiane nacieki 
limfocytów z limfocytozą okołonaczyniową (15%, 
n  =  11) lub bez jej obecności (17%, n = 12). W przy-
padkach z agregatami limfocytów obecne były rów-
nież limfocyty okołonaczyniowe i rozsiane. W 31% 
przypadków (n = 22) wykryto również fagocytozę, 
ale nie oznaczono nacieków limfocytów. U 2 pacjen-
tów ze stwierdzoną alergią na metal stwierdzono 
rozsianą odpowiedź immunologiczną limfocytów bez 
wytworzenia agregatów limfocytów.
W większości przypadków endoprotez MoM pod-
danych zabiegom rewizyjnym wykryto różne reakcje 
komórkowe limfocytów, które mają różny przebieg 
patologiczny. Nie można było stwierdzić współza-
leżności między wynikami histopatologicznymi a 
danymi klinicznymi, takimi jak alergia kontaktowa.
Autorzy postulują przeprowadzenie dalszych badań 
w celu określenia reakcji limfocytów w połączeniu 
ze zużyciem metalu, aby lepiej zrozumieć mecha-
nizm patogenetyczny.

Badanie: 

Kobiety wykazują większe ryzyko  
wystąpienia ARMD

Po raz pierwszy udowodniono na podstawie 
większej serii endoprotez całkowitych stawu 
biodrowego (THA) z MoM, że kobiety wyka-
zują większe ryzyko wystąpienia reakcji niepo-
żądanych na zużycie metalu (np. guzy rzekome, 

martwice, torbiele, metaloza), niezależnie od 
umiejscowienia panewki lub wielkości głowy. 

W badaniu prospektywnym Briant-Evans i wsp. 
(Wielka Brytania) zbadali 1.159 pierwotnych endo-
protez całkowitych stawu biodrowego (THA) z MoM 
(38 mm) u 1 041 pacjentów (703 kobiety, 446 męż-
czyzn) w średnim wieku 67 lat. Średni okres obser-
wacji wynosił 5,4 (2–8,6) lat. 17 pacjentów utra-
cono z obserwacji. U 53 pacjentów konieczna była 
operacja rewizyjna z powodu ARMD średnio po 4,3 
latach, kolejne 8 zabiegów rewizyjnych jest zapla-
nowanych. Częstość występowania ARMD wyno-
siła łącznie 5,8%, przy czym wskaźnik dla kobiet 
był dwukrotnie większy niż dla mężczyzn (7,9% w 
porównaniu z 3,1%; p = 0,002). Nie stwierdzono 
statystycznie istotnej zależności między ARMD a 
średnicą zewnętrzną panewki lub umiejscowieniem 
panewki. Ustalono większe ryzyko między mło-
dym wiekiem pacjentów i zabiegiem rewizyjnym z 
powodu ARMD (p = 0,005), co może być spowodo-
wane ewentualnie większym stopniem aktywności i 
większym zużyciem. 
Autorzy postulują przeprowadzenie dalszych badań 
dotyczących patogenezy ARMD, zwłaszcza pod 
kątem większego odsetka powikłań u kobiet.

Badanie: 

Okołoprotezowe reakcje tkankowe  
w endoprotezach MoM i MoP

Hwang i wsp. (Korea Południowa) przeprowadzili 
analizę retrospektywną formowania mas okołopro-
tezowych w przypadku endoprotez całkowitych 
stawu biodrowego (THA) z MoM i MoP. Spośród 
pacjentów, którzy mieli w latach 2000-2007 wszcze-
pioną THA, zbadano ponownie 5 pacjentów z THA 
z artykulacją MoM i 5 pacjentów z THA z MoP. 
Ogromna średnia rozległość zmian w tkankach 
miękkich wynosiła 14,6 cm x 6,2 cm x 7,2 cm. 
Osteolizę stwierdzono w 3 przypadkach z MoM i 3 z 
MoP. We wszystkich przypadkach stwierdzono ostre 
lub przewlekłe objawy stanu zapalnego i ziarninia-
kowe zmiany tkankowe. Limfocyty i granulocyty 
kwasochłonne były obecne w grupie MoM, makro-
fagi w grupie MoP. Średnie stężenie jonów kobaltu i 
chromu wynosiło odpowiednio 1,43 g/l i 1,57 g/l w 
grupie MoM oraz 0,73 g/l i 0,84 g/l w grupie MoP. 
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Autorzy wyciągnęli wniosek, że osteolizie i zmianom 
w tkankach miękkich po THA towarzyszą reakcje na 
ciała obce na cząstki zużycia PE i reakcja nadwrażli-
wości na metale.

Badanie: 

Większy wskaźnik przeżycia dla artykula-
cji CoC w porównaniu z MoM 

Barbosa i wsp. (Portugalia) porównali rezultaty 22 
protez MoM o dużych głowach u 20 pacjentów 
(14 mężczyzn, 8 kobiet), które były wszczepione w 
latach 2007–2009, z 37 THA CoC u 32 pacjentów 
(23 mężczyzn, 14 kobiet), które były wszczepione w 
latach 2002–2007. 
W grupie MoM stwierdzano częściej powikłania niż 
w grupie CoC, co odpowiadało niższemu wskaźni-
kowi przeżycia wynoszącemu 77% dla grupy MoM. 
W grupie MoM w 3 przypadkach wystąpiły zakaże-
nia, jak również 1 przypadek guza rzekomego i 1 
przypadek osteolizy panewki. W grupie CoC stwier-
dzono złamanie głowy u jednego pacjenta i hałasy 
w 2 przypadkach. Wartość HHS była niższa w grupie 
MoM (88) niż w grupie CoC (91). W grupie CoC 
95,2% pacjentów było zadowolonych lub bardzo 
zadowolonych z rezultatu, a w grupie MoM tylko 
82% pacjentów. Osteolizy nie stwierdzono u żad-
nego pacjenta w grupie CoC. 
Autorzy wyciągnęli wniosek, że niewystępowanie 
osteolizy wydaje się być dobrym prognostykiem dłu-
goterminowego zachowania artykulacji CoC. Nad-
zwyczajne zachowanie biologiczne cząstek cera-
micznych znajduje odzwierciedlenie w mniejszym 
ryzyku osteolizy. 

Badanie: 

Głowy ceramiczne wydają się zmniejszać 
korozję stożka 

Baleani i wsp. (Włochy) zbadali 83 artykulacje har-
d-on-hard pod kątem oznak korozji. Wśród nich 
było 46 artykulacji MoM z głowami wielkości 28-54 
mm i 37 artykulacji CoC z głowami wielkości 28-40 
mm. W 19 przypadkach MoM i w 4 przypadkach 
CoC głowa miała tuleję tytanową. Obie grupy były 
porównywalne odnośnie czasu implantacji (MoM 
4,8 lat, CoC 4,6 lat). Spośród 83 stożków trzpienia 
58% nie wykazało uszkodzeń korozyjnych, 25% 
łagodne i 13% umiarkowane uszkodzenia, 4% było 
uszkodzonych w większym stopniu. Żaden stożek 

trzpienia nie wykazywał naprawdę rozległych uszko-
dzeń korozyjnych. 
Stwierdzono, że stopień uszkodzenia korozją zwięk-
sza się z upływem czasu. Również materiał i średnica 
głowy odgrywają rolę przy korozji stożka. Autorzy 
podkreślili, że głowy ceramiczne wydają się zmniej-
szać korozję stożka. 

Artykuł „Aktualne informacje o korozji 
stożka: Jaką rolę odgrywają ceramiczne 
głowy kości udowej?” autorstwa prof. dr 
Stevena M. Kurtza ukazał się w CN1-2013 
(str. 11–13). Artykuł w formacie PDF moż-
na pobrać w tym miejscu. 

William Hozack (USA) opisywał w artykule o 
artykulacjach CoC, że korozja stożka w głowach 
ceramicznych przypuszczalnie odgrywa raczej dru-
gorzędową rolę, podczas gdy w przypadku głów 
metalowych na trzpieniach tytanowych faktycznie 
stanowi realny problem. Zwrócił również uwagę, że 
artykulacje CoC wykazują istotnie mniejsze zużycie 
niż artykulacje XPE. 

Badanie: 

Badanie histologiczne potwierdza doskona-
łe zachowanie biologiczne artykulacji CoC 

Esposito i wsp. (Australia) donoszą o reakcji czą-
stek tkanek torebkowych u 21 pacjentów z arty-
kulacją CoC (ceramika korundowa, BIOLOX®forte, 
średnica głowy 28 i 32 mm) średnio po 5,5 latach 
in vivo. Wśród nich było 19 kobiet i 2 mężczyzn w 
średnim wieku 68 lat. We wszystkich przypadkach 
pseudotorebkę poddano badaniu histologicznemu. 
U żadnego z pacjentów nie przeprowadzono opera-
cji rewizyjnej z powodu osteolizy lub powikłań spo-
wodowanych zużyciem.

 XPE zmniejsza zużycie jedynie o 
współczynnik 10, CoC zmniejsza je o 
współczynnik 1 000. 

– dr William Hozack 
Proceedings, AAOS 2013:136

 W przypadku stosowania głowy 
ceramicznej korozja stożka wydaje siż 
mniejsza. 

– Baleani i wsp. 
Proceedings, AAOS 2013:136 

W centrum uwagi (ciąg dalszy)
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U większości pacjentów (19 z 21) stwierdzono 
łagodne lub umiarkowane zapalenie błony mazio-
wej. U żadnego z pacjentów nie rozpoznano kli-
nicznych lub śródoperacyjnych oznak niepożąda-
nych miejscowych reakcji tkankowych, które mogą 
zazwyczaj występować w przypadku THA z MoM, 
gdzie objawiają się jako martwicze zmiany tkan-
kowe (zapalny guz rzekomy) lub jako niezwykle 
mętna, biała wydzielina stawowa. Podejrzany był 
tylko jeden pacjent z impingementem protezy, u 
którego nie stwierdzono jednak rozległej martwicy, 
która była opisywana u pacjentów z implantami 
MoM i wysoką punktacją ALVAL. 
Wyniki tego badania są zgodne z wynikami wcze-
śniejszych badań histologicznych tkanek okołopro-
tezowych THA z CoC, które opisywały małą liczbę 
makrofagów, w przeważającym stopniu we włók-
nistej tkance łącznej, wielojądrzaste komórki olbrzy-
mie wokół ciała obcego a tylko w rzadkich przypad-
kach i minimalnym zakresie martwice. 

Ilość i jakość cząstek zużycia materiałów z 
których zbudowana jest proteza ma wpływ 
na obraz histologiczny reakcji zapalnej na 
materiałach implantu. Cząstki ceramiczne są 
obojętne, nietoksyczne, nie powodują zwy-
rodnieniowych zmian komórkowych i pod 
tym względem wydają się zajmować specjalną 
pozycję. 

Pomysł i tekst: S. Usbeck 
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and Trunnion Wear – Is it Also a Problem for Sleeved Ceramic Heads? Semin 
Arthro 2012,12:248–250 (  )
Toni, A, Baleani M, Bordini B, Stea S, Pilla F, Sudanese A. 
“Trunnionitis”: A Cause For Concern? Semin Arthro 2012,12:251–257 (  )

 Ze względu na możliwość wystą-
pienia nieprzewidzianych, zależnych od 
cząstek zużycia powikłań we wszystkich 
rodzajach implantów stawu biodrowego, 
wyniki tego badania powinny dodać spo-
łeczności ortopedów pewności, że niepo-
żądane miejscowe reakcje tkankowe są 
mało prawdopodobne u pacjentów z THA 
z artykulacją CoC. ... Zdrowa powierzch-
nia maziowa może mieć decydujące 
znaczenie dla zachowania i trybologii 
implantu i może być jednym z powodów 
względnego sukcesu tych THA z CoC. 

 
– Esposito i wsp. 

J Arthoplasty 2013, 28(5):866 

  Piśmiennictwo: 

Zaznaczone prace można  
pobrać w tym miejscu. 
 
www.ceranews.de/plus
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Ze względu na zmiany demograficzne na świecie 
zwiększa się nie tylko liczba operacji endoprotezo-
plastyki, lecz również liczba przypadków niepowo-
dzenia implantu z powodu powikłań. Wskaźniki 
pierwotnych i rewizyjnych operacji endoprotezo-
plastyki już teraz przewyższają niedawno podane 
początkowe prognozy.5 Pojęcie „działania niepożą-
dane” jest często stosowane, aby opisać spektrum 
niezadowalających wyników klinicznych w endo-
protezoplastyce z powodu jonów metali i cząstek. 
Lekarze potrzebują praktycznych wytycznych, jak 
mają indywidualnie postępować z pacjentami. Przy-
kładem jest tu metoda algorytmiczna do diagnostyki 
i leczenia implantów MoM, zaproponowana przez 
Lombardi i wsp.6 

W dostępnym piśmiennictwie nie można jednak 
znaleźć żadnych wytycznych dotyczących rozróż-
nienia różnych patomechanizmów, zwłaszcza mię-
dzy nadwrażliwością/nadmierną reakcją zapalną a 
na przykład tlącą się infekcją „niskiego stopnia”. 
W wielu opisach przypadków i badaniach kohor-
towych wskazuje się na wpływ nadmiernej reakcji 
immunologicznej na okołoprotezową lub ogólno-
ustrojową ekspozycję na jony metali i cząstki, które 
są przyczynami niepowodzenia implantu. Z punktu 
widzenia alergologów interesujące jest po pierwsze 
stwierdzenie, że stosowanie materiałów w endopro-
tezoplastyce wydaje się być różne w poszczególnych 
krajach. Po drugie obserwacje kliniczne i badania 
dotyczące alergii kontaktowej na nikiel prowadziły 
w Europie do politycznych ostrzeżeń przed zagro-
żeniami związanymi z niklem. W rezultacie uchwa-
lono Europejską Dyrektywę Niklową.1 W Ameryce 
Północnej ani w innych krajach raczej nie ma takich 
przepisów prawnych. 

Nie ulega wątpliwości, że wiele aspektów dotyczą-
cych miejscowych i ogólnoustrojowych reakcji na 
spowodowaną przez implant ekspozycję na metale 
nie jest jeszcze wystarczająco zdefiniowanych, co 
jest podkreślane w podkreślany w najnowszym 
wspólnym stanowisku opublikowanym przez Han-
nemann i wsp.3 Już wcześniejsze raporty wskazy-
wały, że zapalenie zdominowane przez limfocyty 
również odgrywa rolę w przypadku obluzowanych 
endoprotez MoM.2 Ponadto jako potencjalna przy-
czyna takiego niepowodzenia opisywana jest nad-
wrażliwość typu późnego, którą można stwierdzić 

Nowe rozwiązania w zakresie oceny 
interakcji implant-tkanki 

P. Thomas, B. Summer 
Klinika i Poliklinika Dermatologii i Alergologii, Uniwersytet  
im. Ludwika Maksymiliana, Monachium

Patologia endoprotez

Prof. dr Peter Thomas zajmuje się od około 
15 lat tematyką implantów metalowych i 
alergią. Razem ze swoim zespołem prowa-
dzi specjalne godziny przyjęć dla pacjentów, 
podczas których skonsultowano już ponad 
1  000 pacjentów z alergią na implant lub 
takim podejrzeniem. 

Głównym tematem naukowym jest iden-
tyfikacja charakterystyki takich pacjentów. 
Badane są w szczególności mechanizmy 
reaktywności limfocytów, w tym wytwarzanie 
madiatorów i molekularna ekspresja cytokin, 
które prowadzą do nadmiernej reakcji (ang. 
delayed type hypersensitivity, nadwrażliwość 
typu późnego) lub tolerancji. 

Prof. dr Thomas prowadzi razem z prof. dr 
Markiem Thomsenem Grupę Roboczą ds. 
alergii na implanty Niemieckiego Towarzystwa 
Ortopedii i Chirurgii Urazowej (DGOU), dla 
którego działa również jako ekspert alergolo-
gii. Jest on czołowym autorem wydanego w 
2008 roku interdyscyplinarnego oświadczenia 
DGOU, Niemieckiej Grupy ds. alergii kontak-
towej (DKG) i Niemieckiego Towarzystwa 
Alergologii i Immunologii Klinicznej (DGAKI) 
na temat alergii na implanty. Za pośrednic-
twem powiązanej z towarzystwami facho-
wymi platformy informacyjnej Allergomat 
zainteresowani lekarze, jak również pacjenci 
mogą uzyskać bliższe informacje o alergii na 
implanty. 

Wyniki interdyscyplinarnych projektów 
badawczych były wielokrotnie publikowane i 
cieszą się międzynarodową renomą. Opraco-
wano algorytm diagnostyczny dla pacjentów 
z podejrzeniem alergii na implant. 

Kontakt: 
AllergoMat – Grupa robocza ds. alergologicz-
nych i immunologicznych aspektów nietole-
rancji implantów 
 
E-mail: implantatallergie.derma@  
med.uni-muenchen.de  

http://allergomat.klinikum.uni-muenchen.de
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za pomocą pozytywnego testu skórnego i zwiększo-
nej reakcji na test transformacji limfocytów (LTT).7 

Ważne jest stosowanie do rozpoznania alergologicz-
nego ocenionych preparatów testu skórnego, nato-
miast nie należy używać znormalizowanych dysków 
metalowych ani preparatów cząstek. Podczas oceny 
obrazu histologicznego okołoprotezowej reakcji 
tkankowej dostępna jest tylko migawkowy obraz 
tego, co faktycznie dzieje się podczas tego dyna-
micznego procesu. Krenn i wsp. sporządzili wspólną 
klasyfikację, służącą jako praktyczne wytyczne pod-
czas oceny potencjalnych mechanizmów niepowo-
dzenia.4 Ta klasyfikacja histopatologiczna chorób 
związanych z endoprotezami zawiera między innymi 
wykaz typowych wzorców reakcji, jak np. reakcji 
limfocytów, jak również możliwą rolę cząstek. Aby 
móc całościowo interpretować wyniki, w najlepszym 
przypadku należy oceniać wyniki kliniczne razem z 
obrazem histologicznym i innymi technikami, które 
dostarczają analizy czynnościowej lub wskazują na 
podstawowy patomechanizm. 

Przykładem jest tu zintegrowane badanie ekspozy-
cji na metal, obrazu histologicznego i funkcjonalnej 
diagnozy immunologicznej i alergologicznej, łącznie 
z molekularną ekspresją mediatorów.8,9 Wiadome 
jest, że że w odniesieniu do algorytmu cząstecz-
kowego charakteryzacja cząstek prowadzi do szer-
szego zrozumienia i lepszej interpretacji interakcji 
implant-tkanki. Algorytm ten stanowi uzupełnienie 
coraz większego doświadczenia klinicznego, zdoby-
tego na podstawie wielu reakcji niepożądanych na 
jony metali i ekspozycji na cząstki. 

 
Autor korespondujący: 

Prof. dr Peter Thomas 
Klinika i Poliklinika Dermatologii i Alergologii, Uniwersytet im. 
Ludwika Maksymiliana w Monachium 
Frauenlobstr. 9–11 80337 Monachium 
Telefon: +49 89 5160 6175 
Telefax: +49 89 5160 6206 
E-mail: peter.thomas@med.uni-muenchen.de 
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Czy są Państwo zainteresowani interdyscyplinar-
nym badaniem nadmiernej reakcji immunologicz-
nej/alergii na implant? Mogą Państwo pomóc! 

Dla naszych bieżących projektów badawczych dotyczących 
mechanizmów nadmiernych reakcji zapalnych i alergii na 
implant bardzo pomocny byłby każdy dostęp do pacjentów, 
u których nie można znaleźć „klasycznych przyczyn” dolegli-
wości lub utraty implantu. 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w postaci udo-
stępnienia próbek krwi i tkanek oraz danych klinicznych (w 
formie anonimowej) w ramach naszego interdyscyplinarnego 
programu badawczego, prosimy o kontakt z autorem (Peter.
Thomas@med.uni-muenchen.de). 

Opracowaliśmy odpowiednie protokoły wysyłki i przetwarza-
nia i współpracujemy już z wieloma ośrodkami w Europie.
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Patologia endoprotez

Wprowadzenie 

Patologie związane z implantami stanowią kliniczny 
i socjoekonomiczny problem w endoprotezopla-
styce stawu biodrowego i kolanowego. Indukowane 
cząstkami (aseptyczne) i uwarunkowane zakaże-
niem (septyczne) obluzowania są tu ważnymi pato-
mechanizmami tych patologii. W szczególności w 
endoprotezoplastyce rewizyjnej zalecana jest ocena 
histopatologiczna jako parametr diagnostyczny do 
wyjaśnienia etiologii niepowodzenia implantu.50 

Zróżnicowanie histologiczne zmian tkankowych 
umożliwia lekarzowi ortopedzie otrzymanie waż-
nych informacji o lokalizacji przyczyn dolegliwości 
pacjenta. Całkowite wyjaśnienie patologii zwią-
zanych z implantami następuje poprzez przegląd 
danych histopatologicznych oraz wyników biome-
chanicznych, klinicznych 3, mikrobiologicznych 35,39, 
alergologicznych i badań obrazowych 7. W idealnym 
przypadku obejmuje również ocenę makroskopową 
usuniętego wszczepu. 

Instrukcja robocza Grupy Roboczej ds. alergii 
na implanty towarzystwa DGOOC (  ) stanowi 
pomoc dla chirurga w zakresie histopatologicznej 
diagnostyki różnicowej w przypadku reakcji niepo-
żądanych na materiały implantu, powikłań spowo-
dowanych przyczynai biomechanicznymi.mecha-
nicznymi, w przypadku infekcji okołoprotezowej, 
artrofibrozy związanej z implantem i patologii 
kostnych, jak również podczas doboru koniecznych 
badań i klasyfikacji wyników.32 

Znormalizowana klasyfikacja  
histopatologiczna

Wspólna klasyfikacja histopatologiczna błony 
okołoprotezowej w wersji pierwotnej i rozszerzo-
nej29,30,31,43,44 obejmuje całość zmian patologicznych, 
które mogą wystąpić po zaopatrzeniu endoprote-
tycznym dużych stawów i prowadzą do skrócenia 
czasu przeżycia endoprotezy.

Prof. dr Veit Krenn jest od 2012 roku eksper-
tem ds. patologii Grupy Roboczej ds. alergii na 
implanty Niemieckiego Towarzystwa Ortopedii 
i Chirurgii Urazowej (DGOU). 

W pracy naukowej koncentruje się na opraco-
waniu systemów punktacji i typizacji oraz klasy-
fikacji histopatologicznej w patologii stawów. 
Dalszymi obszarami badawczymi są patologia 
implantów i infekcji. 

Prof. dr Krenn opracował w latach 2002-2005 
z kolegami ze szpitala Charité histopatolo-
giczną punktację zapalenia błony maziowej, 
uwzględniającą różne procesy immunolo-
giczne w zapaleniu błony maziowej i opisującą 
spektrum chorób zapalnych i niezapalnych za 
pomocą łatwych, półilościowych kryteriów. Ten 
jednolity system klasyfikacji histopatologicznej 
umożliwia znormalizowaną, powtarzalną dia-
gnostykę w połączeniu z informacjami dla chi-
rurgów ortopedów o genezie stanu zapalnego. 

Różne patomechanizmy obluzowania implantu 
są zdefiniowane we wspólnej klasyfikacji 
patologii endoprotez. Umożliwia to uzyskanie 
informacji o etiologii niepowodzenia i czasie 
przeżycia implantu. Prof. dr Krenn opracował 
wspólnie z partnerami z praktyki klinicznej i 
patologii uzupełnienie wspólnej klasyfikacji kry-
teriami histopatologicznymi alergii na implant 
(reakcja immunologiczna typu 4) i histopato-
logiczną klasyfikacją i typizacją artrofibrozy. 
Obydwa systemy klasyfikacji histopatologicznej 
cieszą się międzynarodową renomą.

Histopatologiczna identyfikacja czą-
stek (algorytm cząsteczkowy Krenna)

V. Krenn1, P. Thomas2, M. Thomsen3, M. Huber4, J. P. Kretzer5,  
S. Usbeck6, L. Scheuber6, R. Streicher6 

1 MVZ Centrum Histologii, Cytologii i Diagnostyki Molekularnej, Trier
2 Klinika i Poliklinika Dermatologii i Alergologii, Uniwersytet im.  

Ludwika Maksymiliana, Monachium
3 Klinika DRK, Baden-Baden
4 Instytut Patologiczno-bakteriologiczny, Szpital im. Otto Wagnera, Wiedeń, Austria
5 Laboratorium Biomechaniki i Badań nad Implantami, Klinika Ortopedii i Chirurgii 

Urazowej, Klinika uniwersytecka Heidelberg
6 CeramTec GmbH, dział naukowy, Plochingen
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Obejmuje to obluzowanie aseptyczne i septyczne, 
artrofibrozę związaną z implantem, mechanizmy 
immunologiczne indukowane cząstkami,  alergiczne 
i toksyczne mechanizmy, przyczyny funkcjonalne i 
patologie kostne. 

W rozszerzonej wspólnej klasyfikacji błony 
okołoprotezowej dokonano klasyfikacji spek-
trum patologii związanych z implantem 
poprzez ustalenie wysoce powtarzalnych kry-

teriów histopatologicznych i diagnostycznych 
(ryc. 1). 

Po raz pierwszy opisano i zdefiniowano błonę oko-
łoprotezową niezróżnicowanego rodzaju (neosy-
novitis typ IV).29,43,44 Etiologia tego rodzaju błony 
jest różnorodna, przy czym uwzględnia się między 
innymi również nieoptymalne położenie implantu i 
przyczyny czynnościowe. 

Histopatologiczna identyfikacja cząstek 

W piśmiennictwie anglo-amerykańskim nowe 
tkanki maziowe i tkanki powierzchni stycznej lub 
tkanki wokół implantu są często określane pojęciem 
SLIM (Synovia Like Interface Membrane).8,9,17,18 

SLIM charakteryzuje się heterogenną budową i ma 
bezpośredni udział w zniszczeniu kości.25,34,37,46,47,49,65 

Cząstki zużycia w SLIM są heterogenne z powodu 
różnych materiałów implantów i dużej zmien-
ności odpowiedzi immunologicznych/zapal-
nych.11,21,26,34,35,38,41,48,49,58,61,62,63,64 

 
W histopatologicznym algorytmie cząs tecz-
kowym Krenna ujęte są charakterystyka drobin, 
ich znaczenie dla identyfikacji cząstek i rozróż-
nienie od cząstek niezwiązanych ze zużyciem 
(ryc. 2).29 

Dzięki temu możliwa jest identyfikacja cząstek w 
celu ustalenia wytycznych postępowania. Cha-
rakteryzacja cząstek i cząstek zużycia następuje w 
konwencjonalnie barwionych HE preparatach para-
finowych i opiera się na trzech kryteriach: charakte-
rystyce morfologicznej metodą mikroskopii świetl-
nej z orientacyjnym oznaczeniem wielkości i barwy, 
właściwościach polaryzacyjno-optycznych i charak-
terystyce enzymatyczno-histochemicznej (barwienie 
czerwienią oleistą i barwienie błękitem pruskim). W 
algorytmie cząsteczkowym Krenna przedstawiona 
jest diagnostyka różnicowa cząstek innych niż zuży-
cia, z wykorzystaniem właściwości w mikroskopii 
świetlnej, enzymatyczno-histochemicznych i opisem 
wielkości cząstek zużycia.

Klasyfikacja wspólna patologii endoprotez

Neosynovitis / Błona okołoprotezowa Krenn 2012 

Typ I
związany ze zużyciem 

indukowany 
cząstkami

Typ II
związany z zakażeniem 

infekcyjny

obojętny  

mechaniczny / 
funkcjonalny 

Typ III Typ IV
łączony 

infekcyjny + cząstki

+ Limfocytoza 
Alergia na 
implant*

Artrofibroza 
Zwłóknienie i fibroplasty z 

pozytywną 20-ß-kateniną/HPF

Tkanka kostna wokół implantu 
Zapalenie szpiku

Kostnienie
Osteopenia

Martwica kości

Przewaga martwicy 
a) Zużycie mikrocząsteczkowe 
b) + ziarniniak / girlandowaty 
    + limfocytoza w artykulacji metal-metal  

* Z pozytywnym wynikiem testu uczuleniowego (znormalizowany test skórny)

 

+ Limfocytoza 
Alergia na 
implant* 

Źródło: prof. Veit Krenn (Niemcy)

Ryc. 1: Wspólna klasyfikacja 
histopatologiczna 4 ro-
dzajów neosynovitis/błony 
okołoprotezowej
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Definicja wielkości cząstek

Informacje o wielkości cząstek są oparte głównie na 
danych z badań na zwierzętach.34 Nie ustalono jed-
nolitej definicji makro- i mikrocząstek ze względu 
na różnorodność metod. Histopatologiczna identy-
fikacja cząstek SLIM jest określana rozdzielczością 
mikroskopu świetlnego. Mikrocząstki i jony metali 
nie są wykrywane.
 
Z przyczyn wykonalności histopatologicznej propo-
nowane jest dlatego rozróżnienie między makro-
cząstkami (fagocytowane w wielojądrowych 

komórkach olbrzymich i/lub pozakomórkowo, ≥5 
μm do kilku mm) i mikrocząstkami (fagocytowane 
w makrofagach, ≤5 μm). Oznaczenie wielkości czą-
stek następuje za pomocą komputerowej, interak-
tywnej analizy morfometrycznej (Leica DM 2005, 
microsystems framework 2007). Definitywna iden-
tyfikacja materiału cząstek zużycia, zwłaszcza czą-
stek metali i ceramiki, jest możliwa tylko metodami 
fizycznymi, na przykład Energy Dispersive X-ray 
(EDX) i/lub Fourier Transform Infrared Microspectro-
scopy (FTIR).33

Histologiczna charakteryzacja materiału zużycia

Cząstki polietylenu  
Cząstki identyfikowane przy użyciu  
mikroskopii świetlnej 

W zależności od rodzaju polietylenu cząstki polie-
tylenu są wysoce usieciowane lub nie są wysoce 
usieciowane, w zależności od obciążenia mecha-
nicznego protezy są one podłużne, w kształcie spi-
nek i widoczne pod mikroskopem świetlnym (ryc. 
3).45,65 Polietyleny wysoce usieciowane są w więk-
szości mikrocząsteczkowe, polietyleny niskousie-
ciowane są w większości makrocząsteczkowe, przy 
czym obciążenie mechaniczne jakim był poddawany 
implant ma wpływ na wielkość cząstek. 

Ryc. 3: Makrocząsteczki polietylenu: Jasne, białawe, o 
kształcie spinek, makrocząsteczki polietylenu w wieloją-
drowych komórkach olbrzymich tak zwanego typu ciała 
obcego. Oryginalne powiększenie 350x, barwienie HE

Patologia endoprotez (ciąg dalszy)

Algorytm cząsteczkowy Krenna (2013)

Cząstki zużycia BBR – 

Polimetakrylan metylu (PMMA), cement ≈ 0,1–2 mm
Polietylen (PE) Makrocząsteczk. > 1 mm

Cząstki zużycia
Pozostałości krwawień, BBR +
• Hemosyderyna / żelazo ziarniniak < 1 μm > 0,5 mm
• Ciałka Gandy Gamna ≈ 0,5–2 mm
Odkładanie kryształów
• CPPA (pirofosforan wapnia) POL ++, ≈ 0,3 μm

POL ++ POL –/±

• Makrocząsteczkowy PE > 1 do ≈ 5 mm
• Mikrocząsteczkowy PE < 1 μm (czerwień oleista ++)

Metalowe cząstki nieżelazne w 
artykulacji metal-metal szare ≈ ≤1 μm
+ Martwica
+ Girlandowaty /podobny do 
    ziarniniaka wygląd
+ Infiltrat limfoidalny

• Ceramika ≈ 0,2 μm –1 μm 
barwa brązowawa / szara / jasna
• Tlenek glinu
• Tlenek cyrkonu
• Tlenek itru
• Tlenek niobu 

 

Metalowe cząstki nieżelazne 
barwa czarniawa / intensywnie czarna ≈ 1 μm

Tytan
Kobalt
Nikiel
Chrom
Molibden
Tantal
Cyrkon
Niob

Siarczan baru
Ditlenek cyrkonu

Środki kontrastowe RTG 
(dodatek do PMMA) 

Korozja cząstek
Stałe precypitaty: tlenki, chlorki, fosforany i in. 
barwa żółtawa do zielonkawej, 0,5 μm do 0,5 mm 
Źródła korozji na bazie: kobalt / Chrom tytan / stop 
tytanu żelazo / stop stalowy

Cząstki inne zużycia

Czysty metal i/lub stopy 
lub pokrycia powierzchni

Uwolnione cząstki zużycia 
(chem. lub mech.) 

Źródło: prof. Veit Krenn (Niemcy)

3

Ryc. 2 Histopatologiczny al-
gorytm cząstek endoprotez 
według Krenna.
Ocena na preparacie HE, 
analiza POL (POL), barwienie 
błękitem pruskim (BBR), 
czerwienią oleistą.
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W zależności od wielkości cząstek możliwe jest 
rozróżnienie pod mikroskopem świetlnym między 
makrocząsteczkami (>5 μm) i mikrocząsteczkami 
(<5 μm). Barwienie czerwienią oleistą umożliwia 
oznaczenie wewnątrzcytoplazmatycznego, mikro-
cząsteczkowego polietylenu.45 

Cząstki metali 
Cząstki identyfikowane przy użyciu mikrosko-
pii świetlnej

W endoprotezoplastyce stosowane są w przewa-
żającym stopniu metale nieżelazne i ich stopy, 
rzadziej metale żelazne (stal). Metale nieżelazne i 
stopy metali nieżelaznych obejmują tytan, alumi-
nium, wanad, kobalt, molibden, chrom, niob i nikiel 
w różnych kombinacjach. Cząstki metali są bar-
dzo małe, jeśli nie występują w formie skupionej, i 
mają średnią średnicę od ok. 0,05 μm do 3,9 μm.34 

Kształt zmienia się od okrągłego do wielokątnego 
ostrokrawędziowego. Barwa własna jest intensyw-
nie czarna. Cząstki metali bardzo rzadko wykazują 
obwodową dwułomność. 
 
Ze względu na swoją małą średnicę cząstki 
metali mogą przenikać do powierzchniowych 
i głębokich przedziałów SLIM i do tkanek oko-
łoprotezowych i gdzie mogą być oznaczane 
(ryc. 4). W rzadkich przypadkach cząstki metali 
można wykrywać również w regionalnych 
węzłach chłonnych. 

Jony metali

Ze względu na mały rozmiar jonów metali nie są 
one wykrywane histopatologicznie i można je ozna-
czyć tylko metodami fizycznymi.33 

 
Słaba cytoplazmatyczna reaktywność na błę-
kit pruski w makrofagach w bezpośrednim 
sąsiedztwie depozytów cząstek metali jest 
prawdopodobnie spowodowana komórko-
wym sposobem reakcji na duże obciążenie 
jonami metali (osobista obserwacja prof. dr Kerna).

Cząstki ceramiczne 
Cząstki identyfikowane przy użyciu mikrosko-
pii świetlnej

W endoprotezoplastyce stawu biodrowego zasto-
sowanie mają przeważnie artykulacje cerami-
ka-polietylen lub ceramika-ceramika. Reakcja 
patogeniczna na cząstki ceramiki jest mało 
prawdopodobna. Ceramika składa się zazwyczaj 
z tlenku glinu (Al2O3), tlenku cyrkonu (ZrO2) lub 
tlenków mieszanych z dodatkowymi składnikami, 
takimi jak tlenek itru (Y2O3), tlenek strontu (SrO) lub 
tlenek chromu (CrO).15 Wielkość cząstek jest różna, 
cząstki ceramiki wywołane zużyciem występują w 
zakresie wielkości 20–100 nm. Oznaczenie nastę-
puje metodą skaningowej mikroskopii elektronowej 
o dużej rozdzielczości (np. FEG-SEM) lub transmisyj-
nej mikroskopii elektronowej (TEM). Dane z badań 
na zwierzętach wykazują wielkość cząstek do 
3,9  μm.34 W analizie stanu polaryzacji światła istnieje 
tak zwana obwodowa, słaba dwułomność. Barwa 
cząstek jest różna, przeważnie żółtawo-brązowawa 
lub szaro-brązowa do czarniawej (ryc. 5). Barwa 
oraz średnica cząstek utrudniają – zwłaszcza przy 
szaro-czarnym wyglądzie – histopatologiczne roz-
graniczenie od cząstek metali. W takim przypadku 
do definitywnej identyfikacji wskazane są metody 
fizyczne, takie jak np. Energy Dispersive X-ray (EDX) 
i/lub Fourier Transform Infrared Microspectroscopy 
(FTIR).33

Korozja cząstek metali

Obecnie publikowana jest coraz większa liczba spra-
wozdań dotyczących korozji związanej z implantami 
metalowymi. Uwalniane są przy tym składniki sto-
pów metalowych, które są wykrywalne w stawie, 
w tkankach okołoprotezowych i w płynach ustrojo-
wych. Jest to powiązane z ryzykiem miejscowych i 
ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Artykulacje metal-metal i modularne połącze-
nia głowa-stożek stanowią znaczne źródło 
korozji.24,50,63,65,66

Ryc. 4: Artykulacja MoM: nagromadzenia makrofagów z 
mikrocząsteczkowymi depozytami metali w SLIM, typu I, 
dowód występowania martwicy włóknikowatej. Oryginal-
ne powiększenie 350x, barwienie HE

4

Ryc. 5: Artykulacja CoC: mikrocząsteczki ceramiki w 
SLIM, typu I, jako brązowawe, okrągłe do wielokątnych, 
wewnątrzcytoplazmatyczne mikrocząsteczki. Oryginalne 
powiększenie 350x, barwienie HE

5
Ilustracje przedstawione 
w powiększeniu można 
znaleźć w Instrukcji ro-
boczej Grupy Roboczej 
ds. alergii na implanty 
– patrz kod QR na końcu 
artykułu (  ).
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Opisywano reakcje alergiczne na metalowe 
materiały implantów.52,57,58,59,60 Produkty korozji 
mogą sprzyjać zużyciu wywołanemu przez 
ciało trzecie i do prowadzić do przedwcze-
snego niepowodzenia implantu.24 
 
Częstość występowania i znaczenie kliniczne pro-
blemu korozji nie były dotychczas odpowiednio zba-
dane. Występowanie produktów korozji w błonach 
okołoprotezowych/nowej mazi stawowej może być 
wyrazem mniejszej wytrzymałości materiału endo-
protezy lub nadmiernego obciążenia mechanicz-
nego. Tym samym istnieje zależność zjawiska korozji 
od budowy, lokalizacji i obciążenia endoprotez. 

Produkty korozji są wykrywalne – w zależności od 
metalu – jako tlenki, chlorki i fosforany. Stałe pro-
dukty korozji stopów kobaltu-chromu-molibdenu 
składają się przykładowo z ortofosforanu chromu.24 

W analizie pod mikroskopem świetlnym są one 
barwy żółtawej do zielonkawej i mają różną wielkość 
(<1 μm do 500 μm). Makrocząsteczki ortofosforanu 
chromu są rozgraniczane od komórek olbrzymich 
typu ciała obcego (ryc. 6). Mikrocząsteczki znajdują 
się – czasami wymieszane z cząstkami zużycia metali 
– wewnątrz cytoplazmy w jednojądrowych makro-
fagach.24 

Patologie protez uwarunkowane cząstka-
mi zużycia

Indukowany cząstkami, zapalny/immunologiczny 
tryb reakcji w SLIM jest zależny od jakości cząstek 
(np. materiał, wielkość, powierzchnia), ilością czą-
stek, tkankowymi i komórkowymi możliwościami 
przenikania cząstek.33 Prawdopodobnie istnieje 
uwarunkowana genetycznie podstawa odpowiedzi 
immunologicznej na cząsteczkowe materiały obce.38 

 
Cząstki metali mają prawdopodobnie specjalną 
pozycję pod względem immunologicznym.4

Specjalne wzorce reakcji cząstek metali

Możliwe powiązania z mechanizmami immunologicznymi,  
zapalnymi i toksycznymi w SLIM

Produkty korozji stopów kobalt-chrom-molib-
den, cząstki zużycia metali i jony metali mogą 
w zależności od stężenia wywoływać reakcję 
toksyczną lub immunologiczną.12,19,26,33,57,58,59,60 

 
W endoprotezoplastyce stawu biodrowego stwier-
dzono zwiększone wartości jonów metali (chrom, 
kobalt) w surowicy krwi i w krwi pełnej pacjentów 
z artykulacjami MoM, które były powiązane z utrzy-
mującymi się bólami, niepożądanymi miejscowymi 
reakcjami tkankowymi, utratą czynności, osteolizą 
i przedwczesnym niepowodzeniem implantu.10,20 
Znaczenie zwiększonych wartości jonów metali w 
surowicy i ich powiązanie z miejscowymi i ogólno-
ustrojowymi reakcjami jest niewystarczająco zba-
dane. Przedmiotem aktualnych dyskusji i badań jest 
zużycie metalu in vivo, wynikające z modularnych 
połączeń proteza-stożek endoprotezy stawu biodro-
wego (np. połączenie szyjka-głowa lub szyjka-sto-
żek) z powodu frettingu lub korozji oraz mogące 
prowadzić do niepożądanych miejscowych reakcji 
tkankowych i niepowodzenia implantu.13,19,36,42,62 

 
Obraz kliniczny i objawy reakcji nadwrażliwości na 
cząstki metali mogą być podobne do obrazu i obja-
wów zakażenia. Konieczne jest jego wykluczenia 

poprzez diagnostykę różnicową.57 Możliwa reak-
cja alergiczna jest oznaczana histopatologicz-
nie poprzez występowanie charakterystycz-
nego immunologicznego wzorca tkankowego. 
Reakcja alergiczna na antygeny metalowe i nie-
metalowe w postaci wyprysku kontaktowego (np. 
alergia na nikiel) jest względnie częstą chorobą i jest 
uznawana za komórkową reakcję nadwrażliwości 
typu późnego IV. Główną rolę patogenetyczną 
odgrywają tu limfocyty T reagujące na metal. 
W szczególności zdefiniowano patogenetyczne 
powiązanie między ekspozycją na metal, aktywacją 
limfocytów, zapaleniem skóry, wynikiem histopato-
logicznym i objawami.57

 
Ponieważ skóra jest immunokompetentnym 
„narządem”, ale SLIM ma inną budowę tkankową, 
mechanizmy immunologiczne i wzorce histopa-
tologiczne prawdopodobnie nie mają bezpośred-
niego przeniesienia. W badaniu retrospektywnym z 
udziałem pacjentów z artykulacjami metal-metal po 
zabiegu rewizji wykazano jednak, że w przypadku 
występowania okołoprotezowych infiltratów lim-
focytów 2/3 pacjentów wykazywało uczulenie na 
metal.54

Patologia endoprotez (ciąg dalszy)

Ryc. 6: Makrocząsteczki ortofosforanu chromu: makroczą-
steczki korozji stopu kobalt-chrom-molibden jako depozyty 
o barwie zielonkawej do pomarańczowej znajdujące się 
przeważająco poza komórkami. Oryginalne powiększenie 
350x, barwienie HE

6
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Związek między toksycznymi, nieimmuno-
logicznymi mechanizmami (przeładowanie 
cząstek) i immunologicznymi reakcjami nad-
wrażliwości jest niejasny. Przyjmuje się, że 
okołoprotezowa nadwrażliwa reakcja aler-
giczna jest powiązana ze specjalną funkcjo-
nalną charakterystyką limfocytów T (m.in. 
wzorce cytokin).60 

W aktualnej analizie opisano CD3-pozytywny infil-
trat limfocytów z charakterystycznym wzorcem 
cytokin u pacjentów z endoprotezami metalo-
wymi.60 W tej pracy i w innych badaniach możliwe 
było osiągnięcie znacznej poprawy objawów po 
zabiegu rewizyjnym z użyciem materiałów które nie 
wywołują nadwrażliwości.2,4,12,22,27,54

Zapalny guz rzekomy

Wzorce histopatologiczne SLIM w przypadku artykulacji metal-metal

Możliwe jest wystąpienie reakcji patogenicz-
nej na określone składniki implantów metalo-
wych. Jednak należy to wyjaśnić przeprowadzając 
ocenę kliniczną i dodatkowe metody diagnostyki 
mikrobiologicznej i alergologicznej. W przypadku 
określonych endoprotez stawu biodrowego z arty-
kulacjami metal-metal opisano skrócone czasy prze-
życia.33,37 

 
W SLIM przy artykulacji metal-metal z niepo-
wodzeniem protezy wykrywalne są oprócz 
infiltratów limfocytów wyraźne, często nie-
pełne martwice.38,41 Zmiany patologiczne nie 
są zgodne. Jak opisano również w przypadku zja-
wisk korozji 13,19,24,36, najwyraźniej istnieje związek 
ze składem materiału, niefizjologicznym przeno-
szeniem siły (np. duże średnice głowy, nieprawi-
dłowa pozycja implantów) i stopniem aktywności 
pacjenta. 
 
W typowych przypadkach patologicznych z 
artykulacjami metal-metal wykrywalne są – 
oprócz martwicy, nacieków makrofagów (z 
wewnątrzcytoplazmatycznymi mikrocząstecz-
kami metali) – wyraźne, limfocytarne, czę-
ściowo również dotyczące grudek chłonnych 
nacieki zapalne.41,66 Z powodu nacieków tkanko-
wych subtotalnej tkanki martwiczej powstają struk-
tury podobne do ziarniniaka, widoczne w przy-
padku artykulacji metal-metal i zjawiska korozji, 

które mogą występować klinicznie jako guzy rze-
kome i które należy opisywać jako zapalne guzy 
rzekome.57 

 
Patogeneza wzorca martwiczo-limfocytarnego 
lub zapalnego guza rzekomego nie jest do 
końca wyjaśniona. Oprócz bezpośredniej toksycz-
ności wywołanej przez cząstki metali w sensie prze-
ładowania tkanek mikrocząstkami dyskutowana 
jest możliwa (wtórna) reakcja nadwrażliwości (typu 
IV) na składniki implantów metalowych. 59, 60 

 
W przypadku pacjentów po endoprotezoplastyce 
z podejrzanymi objawami i pozytywnym statu-
sem alergii na materiał implantu zalecana jest w 
piśmiennictwie zmiana na implanty ceramiczne 
lub traktowane powierzchniowo (np. azotki, 
oksyazotki)60, które oferują nadzwyczajne własno-
ści biologiczne. W przypadku działań niepożąda-
nych na składniki implantów metalowych opisy-
wano poprawę objawów i zmniejszenie stężenia 
jonów metali po zabiegach rewizyjnych przy użyciu 
materiałów bez zawartości metali (np. ceramika, 
polietylen wysoce usieciowany) w endoprotezopla-
styce stawu biodrowego1,2,12,13,14,19,22,27,28,40,53,55,63,64 

oraz niewrażliwych materiałów metalowych 
(implanty traktowane powierzchniowo) w endo-
protezoplastyce stawu kolanowego 4,5,6,16,51,56,58,60 . 

Perspektywy

Analiza różnicowa zmian tkankowych jest w więk-
szości przypadków wskaźnikiem do ustalenia lecze-
nia pacjenta. Dalsze stosowanie histopatologicznej 
diagnostyki różnicowej i algorytmu cząsteczko-
wego Krenna pomoże nam w lepszym zrozumieniu 
patologii endoprotez i będzie stanowić wskazówkę 
diagnostyczną dla chirurga. Ma to decydujące 
znaczenie dla opracowania przyczynowych metod 
terapeutycznych. Cała problematyka i złożoność 
tego zagadnienia wymagają dalszych badań we 
współpracy odpowiednich dyscyplin fachowych.
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  Instrukcja DGOOC: 

Instrukcję roboczą Gru-
py Roboczej ds. alergii 
na implanty DGOOC w 
języku niemieckim i an-
gielskim można pobrać w 
tym miejscu.

  Piśmiennictwo:

Wykaz piśmiennictwa 
można pobrać w tym 
miejscu. Poza tym jest 
dostępny u autora.
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Kształcenie

Fretting i korozja – problem systemu BIOLOX®OPTION? 
R. M. Streicher, L. Scheuber, M. Flohr, R. Preuss 
CeramTec GmbH, Plochingen 

Wprowadzenie 

Problematyka korozji i frettingu jest obecnie znowu 
częściej dyskutowana w powiązaniu z modularnymi 
połączeniami głowa-stożek protezy.1,2,3 W przy-
padku połączeń stożka metal-metal korozja/fretting 
mogą prowadzić do masywnego uwalniania jonów 
metali i cząstek metali z odpowiednimi konsekwen-
cjami biologicznymi.4,5,6,7 Natomiast głowy cera-
miczne wykazują znacznie mniejsze występowanie 
frettingu i korozji.9,10 

Głowy ceramiczne do zabiegów rewizyjnych stawu 
biodrowego (BIOLOX® OPTION) 8 są przeznaczone 
do średnic do 48 mm i z powodu zastosowania 
adaptera tulei stożka ze stopu tytanu-aluminium-
wanadu mają metalową powierzchnię styczną ze 
stożkiem trzpienia. W związku z tym istnieją wąt-
pliwości dotyczące frettingu, korozji i siły docisku. 

Materiał i metody

Badania przeprowadzono z dużymi głowami cera-
micznymi (BIOLOX®delta, Ø ≥40mm, CeramTec 
GmbH, Plochingen) w połączeniu z adapterami 
tulei stożka i stożkami ze stopu tytanu-aluminium-
-wanadu (TiAl6V4)8, kobaltu-chromu-molibdenu 
(CoCrMo) i stali do implantów (SS). Przeprowa-
dzono trzy różne testy: 

• Test 1: Standardowy test frettingu/korozji zgod-
nie z ASTM F1875 (ryc. 1)  

• Test 2: Test zmęczeniowy/korozji (ASTM F2345) 
w warunkach obciążenia in vivo  

• Test 3: Test obciążenia chwilowego (próba skrę-
cania tarciowego przez obracanie i zginanie) w 
warunkach zbliżonych do warunków in vivo w 
symulatorze stawu biodrowego8 (ryc. 2) 

Ryc. 1: Standardowy test frettingu/korozji zgod-
nie z ASTM 1875 (źródło: Endolab®)

Ryc. 2: Test obciążenia chwilowego (próba skręcania tarciowego 
przez obracanie i zginanie) w warunkach zbliżonych do warunków in 
vivo w symulatorze stawu biodrowego8 (źródło: CeramTec)
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Wyniki 

Test frettingu/korozji (test 1) wykazał malejące prądy 
galwaniczne dla wszystkich materiałów stożka 
(TiAl6V4, CoCrMo, SS). Zmierzone prądy były 
wszystkie niskie i wskazują na mały potencjał korozji 
badanych połączeń stożka. 

Testy korozji w warunkach obciążenia in vivo (test 2) 
wykazały, że nie należy spodziewać się znacznie więk-
szych sił retencyjnych dla systemu BIOLOX®OPTION. 
W przypadku zabiegu rewizyjnego powinno być 

możliwe usunięcie głowy i tulei adaptera od stożka 
trzpienia. 

Testy obciążenia chwilowego (test 3) przeprowa-
dzono w symulatorze stawu biodrowego (Endo-
Lab®, Thansau). Nie stwierdzono istotnych uszko-
dzeń stożka, niezależnie od badanego materiału 
stożka. Wystąpiły jedynie nieznacznie mikroruchy, 
bez oznak korozji. 

Podsumowanie

Wszystkie trzy badania (test frettingu/korozji zgod-
nie z ASTM F1875, test korozji w warunkach obcią-
żeń in vivo, test obciążenia chwilowego) 8 wykazały, 
że fretting, korozja i zużycie w miejscach styczności 
między głową ceramiczną (duża średnica) i tulei ada-
ptera i stożka trzpienia nie mają istotnego wpływu 
na działanie systemu BIOLOX®OPTION. Również w 
warunkach „worst case” (niekorzystne artykulacje 
materiałowe, duże siły, wysokie momenty obro-

towe, środek korozyjny) nie wystąpiły krytyczne 
efekty. 

Przy użyciu systemu BIOLOX®OPTION w przypadku 
żadnego badanego materiału stożka – ani w przy-
padku stopu kobaltu-chromu-molibdenu ani tyta-
nu-aluminium-wanadu – nie stwierdzono negatyw-
nego wpływu wskutek frettingu i korozji.
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Ten artykuł, dalsze informacje o 
BIOLOX®OPTION i obrazy kliniczne 
do tego tematu można pobrać w tym 
miejscu.  
 
www.ceranews.de/plus
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Wprowadzenie

Podczas gdy związek między otyłością a powstaniem 
choroby zwyrodnieniowej stawów jest uznawany za 
pewny1–10, wpływ masy ciała na powodzenie endo-
protezoplastyki stawu biodrowego (THA) jest nadal 
przedmiotem sporów i dyskusji. W ramach meta-
analizy badano, czy i w jakim stopniu masa ciała 
pacjentów ma wpływ na rezultat endoprotezopla-
styki stawu biodrowego, jak również czy wybrana 
artykulacja odgrywa tu rolę. Podstawą tego badania 
było pytanie, czy większe siły działające na staw u 
osób z nadwagą11 same w sobie prowadzą do więk-
szego ryzyka złamania implantów ceramicznych. 

Oprócz analizy piśmiennictwa przeprowadzono dla 
używanych materiałów artykulacyjnych ekspery-
mentalne analizy tarcia u osób z prawidłową masą 
ciała i osób z nadwagą.

Metaanaliza

Bazę danych piśmiennictwa Pubmed/Medline prze-
szukano pod kątem publikacji, w których przedsta-
wiony jest wpływ BMI lub masy ciała na rezultat THA 
lub złamania ceramiki. Do kwerendy piśmiennictwa 
włączono również artykuły z konferencji. Łącznie 
znaleziono 55 publikacji i artykułów z konferencji, 
które odpowiadały kryteriom wyszukiwania, oraz 
podsumowano ich kluczowe wypowiedzi dotyczące 
następujących kwestii12–66:
• powikłania biologiczne
• powikłania mechaniczne (np. złamanie)
• analizy czynnościowe, aktywność i bóle
• jakość lub zadowolenie z życia
• wiek pacjenta
• czas operacji, 
długość pobytu w szpitalu i rehabilitacja.

Niektóre badania donosiły o gorszych wynikach 
THA w zakresie jednego lub kilku badanych para-
metrów. Inne badania nie wykazywały jednak żad-
nego wpływu masy ciała na analizowane parametry 
(ryc. 1). Większa częstość występowania powikłań 
biologicznych (zwłaszcza zakażeń), niższy średni 
wiek pacjentów i dłuższe czasy operacji są znacz-

Prof. dr Michael M. Morlock jest profesorem 
biomechaniki i kierownikiem Instytutu Biome-
chaniki na Uniwersytecie Technicznym Ham-
burg-Harburg (TUHH). Jest koordynatorem 
kierunku studiów inżynieria medyczna, współ-
założycielem grupy badawczej ds. regeneracji, 
implantów i techniki medycznej oraz dyrekto-
rem Centrum badawczego techniki medycznej 
w Hamburgu.

Instytut Biomechaniki zajmuje się pracą 
naukową i kształceniem w trzech dziedzinach: 
endoprotezy, biomateriały i osteosynteza. 
W pracach badawczych nad endoprotezami 
głównymi tematami są zakotwiczenie implantu 
w kości, optymalizacja implantacji i pozycjono-
wania endoprotez oraz szkolenie chirurgów. 
Tematy badawcze wywodzą się z wiedzy uzy-
skanej podczas analizy implantów rewizyjnych i 
autopsyjnych, dzięki czemu istnieje silne powią-
zanie z praktyką kliniczną. 

Prof. Morlock działa w licznych międzynaro-
dowych i krajowych stowarzyszeniach bran-
żowych i naukowych, między innymi Interna-
tional Society of Biomechanics, Orthopaedic 
Research Society i w komisji roboczej ds. endo-
protetyki i osteosyntezy Niemieckiego Instytutu 
Normalizacyjnego (DIN). Jest recenzentem naj-
ważniejszych czasopism biomechanicznych i 
ortopedycznych oraz jest autorem ponad 200 
artykułów do czasopism i rozdziałów książek, 
jak również 500 abstraktów.

Większe ryzyko złamania ceramicznych 
komponentów w THA u pacjentów z 
nadwagą?

M. M. Morlock, E. Hoenig, A. Hothan 
Instytut Biomechaniki, Uniwersytet Techniczny Hamburg-Harburg

Badanie
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nie częściej wymieniane w kontekście pacjentów 
otyłych. Również pozycjonowanie komponentów 
protezy było gorsze dla otyłych pacjentów w poło-
wie badań, które badały ten parametr (4 z 8). W 
około 70% badań stwierdzono zwiększoną częstość 
zwichnięć u otyłych pacjentów. Natomiast osteoliza, 
spowodowana zależnymi od zużycia reakcjami na 
ciała obce, była obserwowana częściej u pacjentów 
otyłych niż u pacjentów z prawidłową masą ciała 
tylko w 2 z 9 badań. 

Jako możliwa przyczyna złamań głowy lub wkładki 
często podawana jest masa ciała, jednak nie było 
to udowodnione w żadnym z badań klinicznych. 
Badania ilościowe wykazują zwłaszcza w przypadku 
niekorzystnego posadowienia komponentów w 
połączeniu z nadwagą większe obciążenia miej-
scowe67–71 lub większą częstość występowania hała-
sów, również podczas użycia klinicznego72,73.

Badanie eksperymentalne

Większe tarcie stawów jest obecnie przedmiotem 
dyskusji w powiązaniu z obluzowaniem endopro-
tezy, problemami stożka i występowaniem hała-
sów. Z tego powodu badano współczynniki tarcia 
różnych, stosowanych w endoprotezoplastyce 
stawu biodrowego kombinacji materiałowych (cera-
mika-ceramika, BIOLOX®delta, CeramTec; metal-

metal, ULTAMET®, DePuy; ceramika-metal, DePuy; 
polietylen wysoce usieciowany, Marathon®, DePuy, 
w połączeniu z głowami ceramicznymi i metalo-
wymi) o średnicy głowy 28 mm i inklinacji panewki 
45° przy ruchu wyłącznie zgięcia-wyprostowania z 
sinusoidalnym przebiegiem i częstotliwością 1 Hz 
w stanie suchym i nasmarowanym (25% surowica 

Ryc. 1: Przegląd kwerendy piśmiennictwa na temat wpływu masy ciała  
na rezultat endoprotezoplastyki (liczba publikacji)

Parametr Wynik przy nadwadze 
gorszy  
(liczba publikacji)

Wynik przy nadwadze 
taki sam  
(liczba publikacji)

Powikłania  
biologiczne 

Zakażenie 13 5

Zakrzepica 3 1

Gojenie ran 3 0

Powikłania  
mechaniczne 

Położenie panewki 2 4

Przemieszczenie 5 2

Osteoliza 2 7

Wskaźnik przeżycia 1 8

Położenie trzpienia 2 0

Analiza  
czynnościowa

Czynność 4 12

Ból 1 2

Aktywność 1 0

Jakość i zadowolenie z życia  0 6

Wiek pacjenta 3 0

Hospitalizacja Czas operacji 4 2

Pobyt w szpitalu 2 4

Rehabilitacja 1 0
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Badanie (ciąg dalszy)

wołowa) dla sił działających na staw 500 N, 1500 
N i 2500 N.74 

W stanie nasmarowanym nie występował 
• wpływ siły działającej na staw w przypadku arty-

kulacji hard-on-hard (CoC: p = 0,527; CoM: p = 
0,066; MoM: p = 0,912) i

• i występował wpływ siły działającej na staw w 
przypadku artykulacji hard-on-soft: współczynnik 
tarcia zmniejszał się wraz ze zwiększającą się siłą 
stawową (p<0,001). (ryc. 2a) 

W suchym stanie tarciowym stwierdzono – w nie-
znacznym odróżnieniu od stanu nasmarowanego – 
• brak wpływu siły działającej na staw w przypadku 

artykulacji z przynajmniej jednym komponentem 
ceramicznym (CoC: p = 0,750; CoM: p = 0,053; 
CoP: p = 0,344) i 

• wpływ siły działającej na staw w przypadku arty-
kulacji bez komponentu ceramicznego (MoM i 
MoP: mniejszy współczynnik tarcia przy większej 
sile stawowej; p<0,02). (ryc. 2b) 

W stanie nasmarowanym najmniejsze tarcie wystę-
powało przy małych i średnich siłach w artykulacjach 
ceramika-ceramika. Przy dużych siłach najmniejsze 
tarcie występowało jednak w artykulacjach har-
d-on-soft. Przyczyną tego jest prawdopodobnie 
odkształcalność polietylenu i tym samym zmody-
fikowana powierzchnia kontaktowa. W artykula-
cjach hard-on-hard siła w stanie nasmarowanym 
nie miała wpływu na występujące tarcie. Artykulacje 
metal-metal miały wielokrotnie większy współczyn-
nik tarcia i tym samym znajdowały się w zakresie, 
który może być problematyczny dla dopasowania 
panewki ze względu na momenty występujące przy 
dużych siłach działających na staw. 

Brak filmu smarującego zwiększał znacznie 
współczynnik tarcia we wszystkich artykulacjach 
(p<0,035). W artykulacjach ceramika-ceramika 
efekt był największy, tu współczynnik tarcia był sied-
miokrotnie  większy.7

Ryc. 2a, 2b:  
Współczynnik tarcia  
różnych artykulacji  
materiałów w stanie (a)  
nasmarowanym i (b) 
suchym
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Dyskusja: Artykulacja materiałowa u pacjentów otyłych 

Gorsze wyniki z powodu zwichnięć które były przy-
czyną zabiegu rewizyjnego przemawiałyby u otyłych 
pacjentów za implantacją większej głowy. W arty-
kulacjach hard-on-soft byłoby to jednak powiązane 
z większym zużyciem75: w odniesieniu do zużycia 
należałoby zatem preferować zastosowanie arty-
kulacji ceramika-ceramika. W tym miejscu należy 
zwrócić uwagę, że niezbędnym warunkiem jest 
prawidłowe posadowienie panewki i trzpienia, 
aby uniknąć zwichnięcia, podwichnięcia i impin-
gementu. W szczególności w przypadku wkładów 
panewek z cienkiego wysoce usieciowanego polie-
tylenu lub ceramiki takie działania niepożądane 
mogą prowadzić do problemów. 

Przyczyną faktu, że osteoliza nie występuje częściej 
u pacjentów otyłych, może być mniejszy poziom 
aktywności pacjentów otyłych, co kompensuje 
większą siłę działającą na staw, która powinna być 
właściwie powiązana z większym zużyciem (zużycie 
jest proporcjonalne do zastosowanego obciążenia, 
długości poślizgu i całko czasu).76 

Wyniki badania eksperymentalnego potwierdzają, 
że artykulacje ceramika-ceramika w warunkach 
nasmarowania wykazują najmniejszy współczynnik 
tarcia lub inaczej to określając przy dużych siłach 
nacisku są takie same jak artykulacje hard-on-soft. 
Jednak charakteryzują się one dużą wrażliwością 
na niewystarczające nasmarowanie. Nieprawidłowe 
położenie komponentów implantu może sprzyjać 
przerwaniu filmu smarującego. Niebezpieczeństwo 
to wydaje się większe w przypadku pacjentów z 
nadwagą. Powiązany z tym ogromny wzrost tarcia 
w artykulacji może prowadzić do problemów odno-
śnie umocowania i występowania hałasów – co w 
obu przypadkach jest spowodowane większym tar-
ciem – zwłaszcza przy dużych średnicach głowy.77 

Dla pacjentów otyłych obowiązuje zatem taka sama 
argumentacja jak dla pacjentów z prawidłową 
masą ciała: o ile możliwe jest zagwarantowanie 
prawidłowej sytuacji implantu, z trybologicznego 
punktu widzenia należy preferować artykulacje 
ceramika-ceramika. Jeśli nie można zagwaranto-
wać prawidłowej pozycji implantu, należy stoso-
wać raczej artykulację hard-on-soft niż artykulację 
hard-on-hard. Z powodu ulepszonych właściwości 
materiałowych dostępnych ceramik kompozyto-
wych i problematyki stożka, zwłaszcza w przypadku 
większych głów metalowych, należy tu zastosować 
głowę ceramiczną. Stwierdzenia tego nie należy w 
żadnym razie interpretować w taki sposób, że sto-
sując artykulacje hard-on-soft można skorygować 
nieprawidłowe pozycjonowania implantu. Problem 
jest raczej odsunięty w czasie: zastosowanie zakry-
tej wkładki PE może wprawdzie zmniejszyć częstość 
występowania zwichnięć, jednocześnie zwiększa 
jednak zużycie, co długofalowo może mieć nega-
tywny wpływ. W przypadku nieprawidłowego pozy-
cjonowania należy zawsze korygować położenie 
implantu, czyli właściwą przyczynę. 

Podsumowując należy stwierdzić, że prawidłowe 
osadzenie i posadowienie implantu odgrywają waż-
niejszą rolę dla długoterminowego powodzenia 
endoprotezy stawu biodrowego niż wybrana arty-
kulacja.78 

Niniejsze badanie było wspierane finansowo przez firmę Ceram-
Tec. Wykaz piśmiennictwa jest dostępny u autora. 

Autor korespondujący: 
Prof. dr hab. Michael M. Morlock 
Instytut Biomechaniki 
Uniwersytet Techniczny Hamburg-Harburg 
Denickestraße 15 
21073 Hamburg 
Telefon: +49 40 42878 3253 
E-mail: morlock@tuhh.de 
www.tu-harburg.de/bim

Skróty 

AAOS American Academy of Orthopaedic Surgeons 

ALVAL Aseptic Lymphocytic Vasculitis Associated  
 Lesions 

ARMD Adverse Reactions to Metallic Debris 

BVOU Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie  
 und Unfallchirurgie (Związek branżowy lekarzy  
 specjalistów ortopedii i chirurgii urazowej) 

CoCrMo Kobalt-Chrom-Molibden 

DGOOC Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und  
 Orthopädische Chirurgie (Niemieckie  
 Towarzystwo Ortopedii i Chirurgii Urazowej) 

DGU Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie  
 (Niemieckie Towarzystwo Chirurgii Urazowej) 

FDA U.S. Food and Drug Administration  
 (amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) 

HE Hematoksylina i Eozyna 

HHS Harris Hip Score 

THA Total Hip Arthroplasty  
 (całkowita endoproteza stawu biodrowego) 

CoC Ceramika-Ceramika 

CoM Ceramika-Metal 

CoP Ceramika-Polietylen 

MoM Metal-Metal 

MoP Metal-Polietylen 

MRI Magnet Resonance Imaging  
 (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) 

PE Polietylen 

POL Analiza stanu polaryzacji optycznej 

SLIM Synovia Like Interface Membrane 

XPE Polietylen sieciowany XPE
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Analiza czasu przeżycia 2 395 
endoprotez stawu biodrowego 
z artykulacjami hard-on-hard w 
koksartrozie dysplastycznej 

Dotychczas w piśmiennictwie prawie nie 
ma danych z dużych serii przypadków z 
wynikami średnio- i długoterminowymi 
dla bezcementowych pierwotnych całko-
witych endoprotezoplastyk stawu biodro-
wego u młodych i aktywnych pacjentów z 
koksartrozą dysplastyczną.

Prof. dr Atsushi Kusaba (Ebina Gene-
ral Hospital, Kanagawa, Japonia) zbadał 
czas przeżycia 2 395 THA z artykulacjami 
hard-on-hard (552 MoM, 1  843 CoC – 
BIOLOX®forte, BIOLOX®delta). Artykuł 
oceniono jako ponadprzeciętnie dobry w 
anonimowej procedurze recenzowania 
przez niemieckie towarzystwa DGOOC, 
DGU i BVOU. W oficjalnym oświadczeniu 
przewodniczących kongresu ogłoszono 
jego przyjęcie do programu wykładów 
zbliżającego się Niemieckiego Kongresu 
Ortopedii i Chirurgii Urazowej (DKOU). 

Prof. dr Kusaba przedstawi wyniki badaw-
cze 25 października 2013 roku podczas 
DKOU w Berlinie. 

Rejestracja artykulacji ceramika- 
ceramika (BIOLOX®delta) w Japonii 

Aesculap, Biomet i DePuy uzyskali w 
ostatnich miesiącach dopuszczenie do 
obrotu artykulacji ceramika-ceramika  
(BIOLOX®delta) i z powodzeniem wpro-
wadzili na rynek. Inni renomowani produ-
cenci endoprotez pracują obecnie również 
nad rejestracją artykulacji ceramicznej  
BIOLOX®delta. 

Histopatologiczna diagnostyka 
różnicowa w reakcjach alergicz-
nych na implanty 

Instrukcja robocza Grupy Roboczej ds. 
alergii na implanty DGOOC stanowi 
znaczną pomoc dla chirurga odnośnie 
następujących kwestii: 

• histopatologiczna diagnostyka różnicowa 
w przypadku działań niepożądanych. 

• powikłania z przyczyn biomechanicznych 
i mechanicznych 

• zakażenie okołoprotezowe 
• artrofibroza związana z implantem 
• patologie kostne 
• dobór odpowiednich badań i klasyfikacja 

wyników. 

 
Instrukcję w języku niemieckim i 
angielskim można pobrać za pomocą 
kodu QR. 

Sposób postępowania w przypad-
ku pacjentów ze zjawiskiem hała-
sów po THA 

Prof. dr William Walter (Sydney, Austra-
lia) opracował algorytm kliniczny wskazu-
jący możliwości leczenia takich pacjentów. 
Artykuł opublikowano w języku angielskim 
w serii publikacji wydawnictwa Springer i 
jest również dostępny jako e-book. 

Rejestracja FDA dla systemu  
implantów z głową 36 mm z  
BIOLOX®delta 

Firma DePuy Orthopaedics ogłosiła dnia 
3 maja 2013 roku, że firma otrzymała uzu-
pełniające zezwolenie FDA przed wprowa-
dzeniem do obrotu (Premarket Approval 
PMA) dla systemu endoprotezy stawu bio-
drowego CERAMAX® z głową 36mm cera-
mika-ceramika z BIOLOX®delta. 
 
Uzupełniające zezwolenie FDA następuje 
po pierwszym zezwoleniu PMA głowy 28 
mm w 2010 roku. Bezpieczeństwo stoso-
wania i skuteczność systemu CERAMAX 
badano w prospektywnym, wieloośrod-
kowym, nierandomizowanym, przeprowa-
dzanym z grupą kontrolną badaniu klinicz-
nym z udziałem 264 pacjentów, u których 
konieczna była wymiana stawu biodro-
wego z powodu niezapalnej, zwyrodnie-
niowej choroby stawu. System CERAMAX 
porównywano przy tym z endoprotezą 
stawu biodrowego z ceramiki/polietylenu. 
 
Badanie, które było przeprowadzone w 
ramach wniosku PMA firmy, nie wykazało 
żadnych znamiennych różnic w zakresie 
działań niepożądanych lub czasu przeżycia 
między obiema grupami. Pacjenci zgła-
szali podobne uśmierzenie bólu i poprawę 
funkcji oraz i uzyskali podobny zakres 
ruchomości.* 
 
FDA wyciągnęła z tego wniosek, że system 
CERAMAX jest bezpieczny do stosowania 
i skuteczny. 

* Dane własne, DePuy Orthopaedics, Inc.
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BIOLOX® InsertsSafety Reminder

1. Position the cup in 
the Lewinnek‘s Safe 
Zone illustrated. Avoid 
using ceramic inserts 
when the cup is retro-
verted.

2. Remove osteo-
phytes in order to 
avoid impingement. 

3. Ensure that the cup 
and insert are compa-
tible.

4. The cup has to be 
clean and dry before 
placing the insert. 
Liquids and fat are not 
compressible and have 
to be removed from 
the cup. 

5. To protect the cup, 
place a swab into it 
and remove shortly 
before placing the 
insert. 

6. When using an 
insertion instrument, 
please follow its 
instructions for use 
carefully.

7. In order to check 
that it is correctly 
seated, run the finger 
around the rim of the 
insert. 

8. Fixation of the in-
sert is achieved by 
impacting with the 
appropriate impactor 
in axial direction. 

9. Never strike the 
ceramic insert directly 
with a metal hammer. 

10. Check the right 
position of the insert 
in the cup after 
fixation. (e.g. X-ray)

Always remember

• Make sure that the ceramic insert and the cup are compatible. 

• Make sure the position of the acetabular cup and its function 
is thoroughly checked by using a trial insert.

• Make sure that the metal shell is clean and not damaged. 

• Do not use an insertion instrument for impaction. 

• Carefully assemble the components. 

•  Don’t combine products from different manufacturers. 

• Do not use any BIOLOX® femoral insert that have been autoclaved 
and rapidly cooled, dropped to the floor, damaged or previously used. 

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

This information does not replace the instructions for use. The Information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (October 2012)       

CeraFacts
Comprehensive library, 
all about BIOLOX® 
ceramics, with helpful 
animations and videos 
for your clinical practice  
on USB stick

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Figure Source: CeramTec 
2 Figure Source: Prof. A. Kusaba (2009) 
4, 5 Figure Source: Prof. H. Kiefer (2011)

BIOLOX® Ball HeadsSafety Reminder

Fixation of the femoral ball 
head by gently impacting 
on the plastic femoral ball 
head impactor (multiple 
times are permitted) in 
an axial direction. Never 
strike the femoral ball head 
directly with the metal 
hammer.

1. Use taper protective 
cap and do not remove 
until immediately prior 
to placement of the trial 
femoral ball head.

2. Trial reduction with 
trial femoral ball head 
only

3. Careful cleaning 
and drying of the 
stem taper 

4. Correct handling of 
the BIOLOX® femoral 
ball head

5. Fixation of the 
BIOLOX® femoral 
ball head

6. Avoid intraoperative 
damage as well. 

The stem taper could 
become damaged intra-
operatively by surgical 
instruments.

The use of a trial head is 
required because the use 
of an actual ceramic head 
for trailing can modify 
the surface finish of the 
stem taper.

Place femoral ball 
head with clean, 
dry inner taper by 
gently turning it.

Make sure that third body 
particles (soft tissue, fat, 
cement or bone fragments, 
etc.) are not trapped in 
between the connection of 
the stem and ceramic ball 
head tapers.

Always remember 

• Make sure that the ceramic ball head taper and the stem taper are compatible.

• Make sure that the taper surfaces are clean and not damaged.

• Carefully assemble the components.

• Confirm proper assembly and then impact.

• Don’t combine products from different manufacturers.

Do not use any BIOLOX® 
femoral ball heads that 
have been autoclaved and 
rapidly cooled, dropped 
to the floor, damaged or 
previously used.

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

This information does not replace the instructions for use. The Information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (October 2012)       

CeraFacts
Comprehensive library, 
all about BIOLOX® 
ceramics, with helpful 
animations and videos 
for your clinical practice  
on USB stick

1, 2, 3, 6 Figure Source: 
Prof. D. Höntzsch (Tübingen, Germany)

4, 5 Figure Source: CeramTec 

Die hart/weich Gleitpaarungen Keramik/Polyethylen (PE), Keramik/Crosslinked Polyethylen (XPE), Metall (CoCrMo)/XPE wurden 
hinsichtlich möglicher Auswirkungen von Keramikpartikeln auf das Abriebverhalten (Dreikörperverschleiß) untersucht.  

Material und Methode

Kugelköpfe:  Aluminiumoxid-Matrix-Verbundwerkstoff   
 (BIOLOX®delta), CoCrMo 

Inserts:  Crosslinked UHMWPE 32 mm, UHMWPE 32 mm

Fremdpartikel: Aluminiumoxidkeramik (Al
2
O

3
)-Partikel    

 (BIOLOX®forte) 

Zwischen den Gleitflächen wurden Keramik-Fremdpartikel bis 5 mm 
eingebracht, um das Abriebverhalten bei simuliertem Dreikörperver-
schleiß zu testen (Abb.1–2).

Das Abriebverhalten von BIOLOX®delta- und CoCrMo-Kugelköpfen 
in Verbindung mit PE- u. XPE-Inserts wurde im Hüftgelenksimulator 
(Endolab® Rosenheim) getestet. Vor Testbeginn wurden Al

2
O

3
-Parti-

kel in die korrespondierenden Inserts eingebracht (Abb. 2). Während 
des Tests wurden weitere Keramikpartikel mittels der Testflüssigkeit 
(Kälberserum) den Gleitpaarungen zugeführt (Abb. 1). Die Gleitpaa-
rungen durchliefen jeweils 5 Millionen Testzyklen. Die Tests wurden 
entsprechend den Normen ISO 14242 Part 1 und 2 durchgeführt. Die 
Schädigung der Gleitpaarungsoberflächen wurde visuell beurteilt. Die 
Abriebmessung erfolgte gravimetrisch. 

Abb. 1: Zwischen den Gleitflächen einge-
brachte Keramikpartikel während des Tests

Abb. 2: Punkte 1–5, an diesen Stellen wurden  
Al

2
O

3
-Partikel vor Testbeginn eingebracht 

Gleitpaarungswahl bei Revision nach Keramikfraktur

Schlussfolgerung

Abb. 7–8: Metallose, 1,5 Jahre nach Metall/PE-Versorgung bei Keramikfraktur 
(Quelle: Prof. C. Lohmann, Orthopädische Universitätsklinik Magdeburg)

1. Von den bislang untersuchten Gleitpaarungen weisen Keramik/Keramik-Gleitpaarungen ein sehr 
geringes Abriebvolumen auf (Abb. 5) 9. Aus tribologischer Sicht stellt die Keramik/Keramik-Gleitpaa-
rung die beste Versorgung nach Keramikfraktur dar.8

2. Die zweitbeste Versorgungsmöglichkeit ist aus tribologischer Sicht die Keramik/PE-Gleitpaarung 
(UHMWPE oder XPE).

3. Die Verwendung der Metall/PE-Gleitpaarung nach Keramikfraktur ist kontraindiziert.1–5 Keramik-
partikel können in das PE-Insert eingepresst werden und zur hochgradigen Zerstörung des Metall-
kugel kopfes führen (Abb. 7–8).

Klinische Erfahrungen bestätigen die Testergebnisse.7 Für die Versorgung nach Keramikfraktur 
stehen BIOLOX®OPTION-Kugelköpfe aus dem Material BIOLOX®delta zur Verfügung.

Resultate

Keramik/PE und Keramik/XPE 

Die Testergebnisse mit Keramik-Fremdpartikeln zeigen, dass die 
Gleitpaarungen Keramik/PE und Keramik/XPE Versorgungsmöglich-
keiten nach Fraktur einer Keramikkomponente darstellen, um abrieb-
bedingte Probleme durch Dreikörperverschleiß und damit verbun-
dene Komplikationen gering zu halten. Bei der Ke/XPE-Gleitpaarung 
war das Abriebvolumen des Kugelkopfes um den Faktor 1000 gerin-
ger als im Vergleich zur Me/XPE-Gleitpaarung (Abb. 6). Eine Quan-
tifizierung des Abriebs der PE- und XPE-Inserts war aufgrund der 
eingebrachten Keramik-Fremdpartikel nicht möglich. Nach 5 Mio. 
Zyklen ist die Integrität beider Oberflächen weiterhin gegeben und 
somit die Funktionalität der Gleitpaarung gewährleistet (Abb. 3–4).

Abb. 3: Oberfläche BIOLOX®delta 
nach 5 Mio. Zyklen

Abb. 5: Primärversorgung

Abb. 4: Oberfläche XPE Insert 
nach 5 Mio. Zyklen

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 6: Versorgung nach Keramikfraktur
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Proszę o kontakt telefoniczny/e-mailowy.
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e-mailowy.
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