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Περίληψη

Η χρήση ακρυλικού τσιμέντου (PMMA) εμπλουτισμένου με 
αντιβιοτικό είναι ευρέως διαδεδομένη στις ορθοπαιδικές επεμβά-
σεις. Η αύξηση όμως της συχνότητας λοιμώξεων από ανθεκτικά 
στελέχη (πρακτικά από MRSA και MRSE) συχνά καθιστούν απα-
ραίτητη την προσθήκη και δεύτερου αντιβιοτικού στο μίγμα του 
ακρυλικού τσιμέντου. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η in vitro μελέτη του τρό-
που απελευθέρωσης των αντιβιοτικών γενταμικίνης και βανκομυ-
κίνης όταν αυτά συνυπάρχουν σε ακρυλικό τσιμέντο.

Παρασκευάστηκαν 3 ομάδες των 10 δειγμάτων ακρυλικού τσι-
μέντου. Η πρώτη ομάδα I (ομάδα ελέγχου) περιείχε 500mg γεντα-
μικίνης σε μορφή σκόνης ανά 40g ακρυλικού τσιμέντου. Η δεύ-
τερη ομάδα II περιείχε επιπλέον 1000mg βανκομυκίνης σε μορφή 
λεπτής σκόνης, ενώ στην τρίτη ομάδα III η βανκομυκίνη ήταν σε 
μορφή υδατικού διαλύματος. Παρασκευάστηκαν κύλινδροι ακρυ-
λικού τσιμέντου (25mm X 20mm), οι οποίοι εμβυθίστηκαν σε διά-
λυμα NaCl 0.9%, 37ο C. Δείγματα ελήφθησαν μετά 1, 3, 7, 15, 30, 
60, 90, 120, 150, 180 ημέρες και προσδιορίστηκαν τα επίπεδα των 
αντιβιοτικών.

Οι συγκεντρώσεις της γενταμικίνης είναι υψηλές την πρώτη 
εβδομάδα με σταθεροποίηση σε χαμηλά επίπεδα μετά τον πρώτο 
μήνα (Ομάδα Ι). Η απελευθέρωση της γενταμικίνης ήταν σημα-
ντικά υψηλότερη όταν συνυπήρχε βανκομυκίνη (40%-120%) και 
μάλιστα στη μορφή σκόνης (ομάδες ΙΙ και ΙΙΙ).
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Οι συγκεντρώσεις της βανκομυκίνης είναι υψη-
λές τις 3 πρώτες ημέρες και χαμηλές μετά την πρώ-
τη εβδομάδα. Τα δείγματα της ομάδας ΙΙ απελευ-
θερώνουν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα αντι-
βιοτικού σε σχέση με αυτά της ομάδας ΙΙΙ. 

Η προσθήκη βανκομυκίνης ως δεύτερο αντιβιοτι-
κό σε ακρυλικό τσιμέντο δρα συνεργικά στην απε-
λευθέρωση της γενταμικίνης. Η συνεργική δράση 
είναι εντονότερη όταν η βανκομυκίνη είναι σε μορ-
φή σκόνης.

Εισαγωγή

Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες από 
τότε που οι Buchholz και Engelbrecht (Buchholz 
HW, Engelbrecht E, 1970) χρησιμοποίησαν αντιβι-
οτικά σε ακρυλικό τσιμέντο οστών, αναφέροντας 
καλά αποτελέσματα στην πρόληψη της λοίμωξης 
μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου. Τα επόμενα 
έτη το ακρυλικό τσιμέντο (ΡΜΜΑ) καθιερώθηκε 
σαν το συχνότερα χρησιμοποιούμενο σύστημα το-
πικής απελευθέρωσης αντιβιοτικού (Drug Delivery 
System) τόσο για την πρόληψη όσο και τη θεραπεία 
λοίμωξης σε ολικές αρθροπλαστικές, όσο και σα θε-
ραπεία σε περιπτώσεις οστεομυελίτιδας. 

Αρκετές κατηγορίες αντιβιοτικών έχουν χρησι-
μοποιηθεί για ανάμιξη με ακρυλικό τσιμέντο όπως 
οι αμινογλυκοσίδες (γενταμικίνη, τομπραμυκίνη), 
οι β-λακτάμες (οξακυκλίνη), τα μακρολίδια (ερ-
θυρομυκίνη), οι λινκοζαμίδες (κλινδαμυκίνη) και 
τα γλυκοπεπτίδια (βανκομυκίνη, τεϊκοπλανίνη). 

Μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν ικανοποιητι-
κά επίπεδα αντιβιοτικών τοπικά, σε συγκεντρώ-
σεις που ξεπερνούσαν την ελάχιστη μικροβιοκτό-
νο συγκέντρωση (MBC) για τους συνήθεις μικρο-
οργανισμούς, (Wahling H et al, 1984, Adams K et 
al, 1992) ενώ αντίθετα οι συγκεντρώσεις αυτών 
στο πλάσμα παρέμεναν εξαιρετικά χαμηλές περι-
ορίζοντας στο ελάχιστο τον κίνδυνο συστηματι-
κών επιπλοκών (Marks KE et al, 1976).

Με την πάροδο των ετών αυξάνεται ολοένα η 
συχνότητα εμφάνισης ανθεκτικών μικροοργανι-
σμών (π.χ σταφυλόκοκκοι ανθεκτικοί στη μεθι-
κιλλίνη- MRSA, MRSE) και η λοίμωξη με αυτούς 
μιας ολικής αρθροπλαστικής αποτελεί δυσεπίλυτο 
πρόβλημα. 

Η προσθήκη και δεύτερου αντιβιοτικού στο 
ακρυλικό τσιμέντο είναι μια πρακτική που εφαρ-
μόζεται τα τελευταία έτη με στόχο να αυξήσει το 
αντιμικροβιακό φάσμα αλλά και την αποτελεσμα-
τικότητα έναντι των μικροοργανισμών. Στη διε-
θνή βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες εργασίες 
με αντικείμενο την απελευθέρωση δύο αντιβιοτι-
κών από το ακρυλικό τσιμέντο. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η in vitro 
μελέτη του τρόπου απελευθέρωσης των αντιβιο-
τικών γενταμικίνης και βανκομυκίνης όταν αυτά 
συνυπάρχουν σε ακρυλικό τσιμέντο.

Υλικό - μέθοδος

Παρασκευάστηκαν 3 ομάδες των 10 δειγμάτων 
ακρυλικού τσιμέντου. Η πρώτη ομάδα, η οποία 
αποτελούσε την ομάδα ελέγχου (Control Group-
Ι) περιείχε 500mg γενταμικίνης (gentamicin sul-
phate) σε μορφή σκόνης ανά 40g σκόνης μονομε-
ρούς ακρυλικού τσιμέντου (Palacos-R+G, Heraus 
Medical GmbH, Hanau Germany). Η δεύτερη 
ομάδα (Group-II) περιείχε επιπλέον 1000mg (δύο 
συσκευασίες των 500mg) υδροχλωρικής βαν-
κομυκίνης ισοδυνάμου με 1000mg βανκομυκί-
νης (Vancomycin Hydrochloride, Voncon-Lilly 
Pharma, Giessenn, Germany) σε μορφή λεπτής 
σκόνης. Τέλος η τρίτη ομάδα (Group-III) περι-
είχε 1000mg βανκομυκίνης σε μορφή υδατικού 
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Eικόνα 1. Δίσκος ακρυλικού Τσιμέντου



διαλύματος (ανάμιξη με 2ml ύδατος για εγχύ-
σεις). Η ανάμιξη του αντιβιοτικού έγινε πριν την 
έναρξη του πολυμερισμού του ακρυλικού τσιμέ-
ντου στους 20ο C και χρησιμοποιήθηκε συσκευή 
ανάδευσης με αρνητική πίεση (-500 mmHg). Το 
ακρυλικό τσιμέντο πριν τη στερεοποίησή τοποθε-
τήθηκε σε ειδικές μήτρες κυλινδρικού σχήματος. 
Παρασκευάστηκαν με αυτό τον τρόπο 30 κύλιν-
δροι ακρυλικού τσιμέντου (10 σε κάθε ομάδα) 
διαστάσεων 25mm X 20mm (κάθε συσκευασία 
τσιμέντου παράγει 2-3 κυλίνδρους). Τα δείγματα 
αφού ταξινομήθηκαν (χρήση κωδικού για κάθε 
δείγμα) εμβυθίστηκαν το καθένα σε κλειστό δο-
χείο με διάλυμα 50ml NaCl 0.9%. Όλα τα δοχεία 
τοποθετήθηκαν σε λουτρό 37ο C. Σε συγκεκριμέ-
να χρονικά διαστήματα (1η, 3η, 7η, 15η, 30η, 60η, 
90η, 120η, 150η και 180η ημέρα) οι κύλινδροι τσι-
μέντου αφαιρούνταν και τοποθετούνταν σε νέο 
διάλυμα 50ml NaCl 0.9% για 24 ώρες. Από αυτό 
το διάλυμα λαμβανόταν δείγμα 2ml. Όλα τα δείγ-
ματα διαλυμάτων παρέμειναν σε ψύξη -60ο C εως 
ότου ολοκληρωθεί η μελέτη, οπότε αποψύχθη-
καν και έγινε προσδιορισμός των επιπέδων των 
αντιβιοτικών. Ο ποσοτικός προσδιορισμός της 
γενταμικίνης και βανκομυκίνης έγινε με τη μέθο-
δο της ανοσοφθοριοπολωσιμετρίας (fluorescence 
polarization immunoassay) σε ανοσολογικό ανα-
λυτή τύπου AXSYM (Abbott Laboratories, USA) 
με τη χρήση ειδικών μεθόδων της ίδιας εταιρείας. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων υποβλήθη-
καν σε στατιστική επεξεργασία (με τη βοήθεια 
του στατιστικού πακέτου SPSS vs13). Χρησιμο-
ποιήθηκαν οι μέσοι όροι για τα αποτελέσματα 
της κάθε ομάδας ενώ αυτοί συγκρίθηκαν μεταξύ 
των ομάδων με τη βοήθεια του T-test. Στατιστι-
κώς σημαντικές θεωρήθηκαν οι διαφορές με τιμές 
P<0,05.

Αποτελέσματα

Οι συγκεντρώσεις της γενταμικίνης είναι πολύ 
υψηλές την πρώτη εβδομάδα με σταθεροποίηση 
σε χαμηλά επίπεδα μετά τον πρώτο μήνα (Ομάδα 
Ι). Στην Ομάδα ΙΙ (συνύπαρξη βανκομυκίνης σε 
μορφή σκόνης με γενταμικίνη) η απελευθέρωση 

της γενταμικίνης ήταν 2,28x υψηλότερη την 3η 
ημέρα και 1,71x την 7η ημέρα (p=0,028). Στην 
Ομάδα ΙΙΙ (υδατικό διάλυμα βανκομυκίνης με 
γενταμικίνη) παρατηρήθηκαν επίσης υψηλότερες 
τιμές γενταμικίνης σε σχέση με την ομάδα ελέγ-
χου (1,53x την 3η ημέρα και 1,4x την 7η ημέρα) 
(p=0,017). Οι διαφορές αυτές αμβλύνονται με το 
πέρας του χρόνου και τη 15η ημέρα, τόσο η Ομά-
δα ΙΙ όσο και η Ομάδα ΙΙΙ έχουν τιμές γενταμι-
κίνης υψηλότερες κατά 1,45x. Τέλος οι τιμές και 
των τριών ομάδων παραμένουν σχεδόν ίδιες και 
χαμηλές σε όλο το διάστημα από τον πρώτο μήνα 
έως και τον έκτο. Το γεγονός αυτό επαληθεύει τη 
γνώση πως η απελευθέρωση αντιβιοτικού συνε-
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Γράφημα 1:  Καμπύλες απελευθέρωσης γενταμικίνης
 για τις τρεις ομάδες δειγμάτων

Γράφημα 2:  Η απελευθέρωση της γενταμικίνης
 την πρώτη εβδομάδα



χίζει με σταθερό ρυθμό για μεγάλο χρονικό διά-
στημα.

Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις της βανκο-
μυκίνης, αυτές παρουσιάζουν υψηλές τιμές τις 
3 πρώτες ημέρες και σταθερά χαμηλές μετά την 
πρώτη εβδομάδα. Τα δείγματα της Ομάδας ΙΙ 
(βανκομυκίνη σε μορφή σκόνης) απελευθερώ-
νουν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα αντιβιο-
τικού (από 3,53x την 1η ημέρα έως 2,8x την 7η 
ημέρα) σε σχέση με αυτά της Ομάδας ΙΙΙ (υδατι-
κό διάλυμα βανκομυκίνης) (p=0,105). Μετά την 
πρώτη εβδομάδα οι συγκεντρώσεις είναι χαμηλές 
και στις δύο ομάδες οι δε διαφορές τους δεν είναι 
στατιστικώς σημαντικές (p=0,694). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο γενταμικίνη όσο 
και βανκομυκίνη ανιχνεύονται στα δείγματά μας 
ακόμα και την 180η ημέρα έστω και σε ελάχιστες 
συγκεντρώσεις. 

Συζήτηση

Υπάρχουν ελάχιστες μελέτες στη διεθνή βιβλι-
ογραφία με αντικείμενο τη μελέτη της απελευθέ-
ρωσης δύο αντιβιοτικών από ακρυλικό τσιμέντο 
(PMMA), και ακόμη λιγότερες είναι αυτές που 
εξετάζουν τα αντιβιοτικά γενταμικίνη και βανκο-
μυκίνη. 

Στην παρούσα μελέτη οι καμπύλες αποδέσμευ-
σης των αντιβιοτικών από το ακρυλικό τσιμέντο 
συμφωνούν με το πρότυπο απελευθέρωσης που 
περιγράφεται και σε άλλες μελέτες (Baker and 
Greenham 1988, Lawson KJ et al 1990). Τόσο 
για τη γενταμικίνη όσο και για τη βανκομυκίνη 
υψηλές τιμές παρατηρούνται τις πρώτες ημέρες 
και σταθεροποίηση σε χαμηλά-σταθερά επίπε-
δα απελευθέρωσης στη συνέχεια. Η πιθανότερη 
ερμηνεία του γεγονότος αυτού είναι ότι τις πρώ-
τες ημέρες το αντιβιοτικό αποδεσμεύεται με το 
μηχανισμό της διάχυσης από την επιφάνεια του 
ακρυλικού τσιμέντου ενώ στη συνέχεια μέσα από 
τη μάζα του δια των μικρό-οπών και μικρό-ρωγ-
μών που υπάρχουν (Van de Belt H et al, 2000). Πι-
στεύεται ότι ένα μικρό μέρος του ενσωματωμένου 
αντιβιοτικού απελευθερώνεται σε ποσοστό που 
δεν ξεπερνά το 5-8% (Bunetel L 1989, Van de Belt 
H et al 2000). 

Πρέπει να τονίσουμε ότι στην παρούσα μελέτη 
οι απόλυτες τιμές που προκύπτουν μετά τον πο-
σοτικό προσδιορισμό των αντιβιοτικών (μg/ml), 
δεν ανάγονται στον όγκο του υγρού που ήταν εμ-
βυθισμένος ο δίσκος ακρυλικού τσιμέντου, ούτε 
στο ρυθμό απελευθέρωσης αντιβιοτικού από τον 
κάθε δίσκο (ανά ώρα ή ημέρα). Αυτό που έχει ση-
μασία είναι η σχέση τιμών μεταξύ των διαφόρων 
ομάδων και όχι οι απόλυτες τιμές οι οποίες άλλω-
στε εξαρτώνται και από την επιφάνεια του δίσκου 
ακρυλικού τσιμέντου. 

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της 
συνεργικής δράσης των διαφόρων αντιβιοτικών 
όταν αυτά συνυπάρχουν στο ίδιο δείγμα τσιμέ-
ντου το οποίο αναφέρεται και σε άλλες μελέτες 
στη διεθνή βιβλιογραφία (Murray J.P et al, 1996). 
Η συνεργική δράση δεν αφορά μόνο στην επέ-
κταση του μικροβιακού φάσματος που καλύπτει 
ο συνδυασμός των αντιβιοτικών αλλά και μια 
σημαντικότατη αύξηση στις συγκεντρώσεις της 
γενταμικινής όταν συνυπάρχει και βανκομυκίνη. 
Το εκ πρώτης όψεως «παράδοξο» αυτό φαινόμενο 
είναι πιθανό να οφείλεται στην αύξηση του πο-
ρώδους (porosity) του ακρυλικού τσιμέντου μετά 
την προσθήκη και άλλου αντιβιοτικού (Baker AS 
et al 1988, Kuechle DK et al 1991). Δημιουργού-
νται δηλαδή μεγαλύτεροι «κενοί χώροι» στη μάζα 
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Γράφημα ΙΙΙ: Καμπύλες απελευθέρωσης
της βανκομυκίνης.



του ακρυλικού τσιμέντου (που καταλαμβάνονται 
από το δεύτερο αντιβιοτικό) δια των οποίων επι-
τρέπεται μεγαλύτερη διάχυση του πρώτου αντι-
βιοτικού. 

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεών μας προ-
κύπτει ότι η Ομάδα ΙΙΙ (συνδυασμός γενταμικίνης 
με υδατικό διάλυμα βανκομυκίνης) υστερεί ένα-
ντι της Ομάδας ΙΙ (συνδυασμός γενταμικίνης με 
βανκομυκίνη σε μορφή λεπτής σκόνης). Το γεγο-
νός ότι απελευθερώνεται λιγότερη βανκομυκίνη 
ίσως να οφείλεται στην καταστροφή ενός μέρους 
του αντιβιοτικού κατά την εξώθερμη αντίδραση 
πολυμερισμού του ακρυλικού τσιμέντου. To αντι-
βιοτικό σε μορφή σκόνης είναι πολύ πιο ανθεκτι-
κό στη θερμοκρασία σε σχέση με το υδατικό διά-
λυμα. Υπάρχει όμως και ένας επιπλέον λόγος για 
την αποφυγή χρήσης των υδατικών διαλυμάτων 
αντιβιοτικών. Επηρεάζουν τον πολυμερισμό του 
ακρυλικού τσιμέντου με αποτέλεσμα να επιδει-
νώνονται δραματικά οι μηχανικές ιδιότητές του 
(Seldes RM et al, 2005). Ο λόγος που χρησιμοποι-
ήσαμε ομάδα με υδατικό διάλυμα αντιβιοτικού 
ήταν για να διαπιστώσουμε αν η ομάδα αυτή πλε-
ονεκτούσε τουλάχιστον στην απελευθέρωση των 
αντιβιοτικών (παρά την υστέρησή της στο μηχανι-
κό μέρος) και αν θα μπορούσε θεωρητικά τουλά-
χιστον να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές που δεν 
απαιτούν υψηλές μηχανικές αντοχές (οστεομυελί-
τιδες, επιπλεγμένα κατάγματα κ.ά). Να τονίσουμε 
ότι στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες 
μελέτες για την απελευθέρωση αντιβιοτικού σε 
μορφή υδατικών διαλυμάτων.

Συμπεράσματα
 
Η προσθήκη δύο αντιβιοτικών σε μείγματα 

ακρυλικού τσιμέντου είναι μία δόκιμη πρακτική, 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αναθεωρήσεων αρθρο-
πλαστικών από λοίμωξη, σε οστεομυελίτιδες ή σε 
λοιμώξεις με ανθεκτικά στελέχη μικροβίων.

Η συνύπαρξη των δύο αντιβιοτικών δρα συ-
νεργικά στην απελευθέρωσή τους οδηγώντας σε 
υψηλότερες συγκεντρώσεις και επομένως μεγα-
λύτερη αντιμικροβιακή δράση.

Η χρήση υδατικών διαλυμάτων αντιβιοτικών σε 

ακρυλικό τσιμέντο δε συνιστάται λόγω χαμηλό-
τερων τιμών απελευθέρωσης αλλά και λόγω της 
γνωστής επιδείνωσης των μηχανικών ιδιοτήτων 
του ακρυλικού τσιμέντου.
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Background: The use of polymethylmethacrylate 
(PMMA) bone cement loaded with antibiotics has 
become increasingly common in orthopaedic sur-
gery. However bacterial resistance in antibiotics 
is an increasing and emerging problem. PMMA 
bone cements containing different antibiotics, such 
as gentamicin plus vancomycin may be effective in 
prevention and treatment of infections. 

Aim: The purpose of this study was to determine 
the in vitro elution characteristics of gentamicin and 
vancomycin when combined in acrylic cement.

Methods: Three groups of ten cement diskcs were 
prepared. Group I (control group) contained 0.5g of 
gentamicin per 40-g packet of Palacos-R+G pow-
der. Group II contained 0.5g of gentamicin and 1g 
of powdered vancomycin and group III contained 
0.5g of gentamicin and aqueous solution of vanco-
mycin. Each cement disc (25mm x 20mm) was im-
mersed in a 50-mL bath of normal saline at 37o C. 
Samples was taken at specific sampling intervals (1, 
3, 7, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 days). Antibiotics 
concentrations were measured using fluorescence 
polarization immunoassay. 

Results: With regards to gentamicin release, high 
but rapidly decreasing antibiotic levels were de-
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tected within the first week and low concentration 
after the first month. Samples from Group II eluted 
significantly more gentamicin (120%-20% during 
the first month). The influence on the gentamicin 
release was significant but minor when aqueous so-
lution of vancomycin (Group III) was added.

With regards to vancomycin release, high anti-
biotic levels were detected within the first 3 days 
and low concentrations after the first week. Cement 
samples from Group II eluted significantly more 
antibiotic in comparison with samples from Group 
III. 

Conclusions: Bone cements loaded with combi-
nations of gentamicin and vancomycin are more 
effective in releasing gentamicin than bone cements 
with gentamicin as a single drug. Powdered vanco-
mycin in cement samples has better elution char-
acteristics in comparison with aqueous solution of 
vancomycin. 
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