
11

Iστική αντίδραση
στα προϊόντα φθοράς
του πολυαιθυλενίου

Γ. Πετσατώδης
Δ. Καράταγλης

Α'  Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., 
Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου».

Περίληψη

Έχει σήμερα αποδειχθεί ότι τα σωμάτια που προκύπτουν από τη 
φθορά του πολυαιθυλενίου (debris) αποτελούν τον κυριότερο πα-
ράγοντα πρόκλησης ιστικής αντίδρασης γύρω από τα ενθέματα 
μετά από επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου ή γόνατος, 
κάτι που έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη χαλάρωση της πρόθεσης. 
Τα σωμάτια αυτά αποκαθαίρονται από την περιοχή της άρθρωσης 
με φαγοκυττάρωση από μονοπύρηνα που μεταναστεύουν στην πε-
ριοχή και μετατρέπονται τοπικά σε μακροφάγα.

Η παραγωγή και φαγοκυττάρωση μεγάλου αριθμού σωματίων 
πολυαιθυλενίου διεγείρει την παραγωγή από τα μακροφάγα και 
σε μικρότερο βαθμό από τους ινοβλάστες κυτοκινών, όπως η προ-
σταγλανδίνη PGE2, οι ιντερλευκίνες IL-1α, η IL-1β και η IL-6 και 
ο παράγων  TNF-α, αλλά και ελευθέρων ριζών (ΝΟ) και πρωτεο-
λυτικών ενζύμων όπως η κολλαγενάση και η στρωμελυσίνη. Αυτό 
προκαλεί τόσο την αύξηση της οστεοκλαστικής δραστηριότητας 
γύρω από την πρόθεση, όσο και τον κατακερματισμό της θεμέλιας 
ουσίας του οστού, με τελικό αποτέλεσμα την άσηπτη χαλάρωση 
της πρόθεσης.

Η χρησιμοποίηση cross-linked πολυαιθυλενίου υπερυψηλού μο-
ριακού βάρους, η αποστείρωση αυτού σε αδρανές περιβάλλον, η 
χρησιμοποίηση προθέσεων νέου σχεδιασμού αλλά και εναλλα-
κτικών υλικών για τις αρθρούμενες επιφάνειες αποτελούν νέες 
στρατηγικές στην προσπάθειά μας να ελαττωθεί η ποσότητα των 
παραγομένων προϊόντων φθοράς.

Λέξεις ευρετηρίου:  Ιστική αντίδραση, πολυαιθυλένιο, προϊόντα φθοράς, χα-
λάρωση



Εισαγωγή

Η άσηπτη χαλάρωση ως αποτέλεσμα περιπρο-
θετικής οστεόλυσης εξαιτίας της ιστικής αντίδρα-
σης στα προϊόντα φθοράς εξακολουθεί να αποτε-
λεί σημαντικό πρόβλημα τόσο για τις επεμβάσεις 
αρθροπλαστικής ισχίου όσο και γόνατος (Εικ 1). 
Αρχικά, η πλειονότητα των ερευνητών υπέθεσε 
ότι το βασικό αίτιο για την παρατηρούμενη ιστι-
κή αντίδραση ήταν τα προϊόντα φθοράς του τσι-
μέντου (PMMA), εύγλωττα ονομάζοντας αυτήν 
«νόσο του τσιμέντου» (Goodman 2005). Οι δια-
δοχικές όμως βελτιώσεις στην τεχνική τσιμέντου 
και η εισαγωγή και διάδοση των ολικών αρθρο-
πλαστικών χωρίς τσιμέντο δεν έλυσαν το πρό-
βλημα, όπως κανείς θα περίμενε αν η πιο πάνω 
υπόθεση ήταν αληθής (Amstutz et al 1998, Kim et 
al 1993,1994). Σημαντικός αριθμός κλινικών αλλά 
κυρίως πειραματικών μελετών κατέληξαν ότι για 
την πρόκληση ιστικής αντίδρασης είναι δυνατό να 
ευθύνονται πολλά και ποικίλα προϊόντα φθοράς, 
όπως τα προϊόντα φθοράς του μετάλλου, του τσι-

μέντου αλλά κυρίως του πολυαιθυλενίου (Πουρ-
νάρας 1995, Παπαδόπουλος 2000, Warashina et al 
2003). Το 70-95% των προϊόντων φθοράς (debris) 
έχει αποδειχθεί ότι προέρχεται από το πολυαιθυ-
λένιο και είναι γενικά αποδεκτό ότι αποτελούν 
τον κυριότερο παράγοντα πρόκλησης ιστικής 
αντίδρασης γύρω από τα ενθέματα μετά από επεμ-
βάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου ή γόνατος 
(Goodman 2005, Shanbhag et al 1994, Jacobs et al 
1994) (Εικ 2). Έχει μάλιστα αποδειχθεί με μεγάλες 
κλινικές μελέτες ότι ο αυξημένος ρυθμός φθοράς 
του πολυαιθυλενίου οδηγεί σε σημαντικά μεγα-
λύτερο κίνδυνο άσηπτης χαλάρωσης και αναθεώ-
ρησης της πρόθεσης (Wroblewski et al 2004).

Μηχανισμός πρόκλησης φθοράς

Η ολίσθηση δύο επιφανειών, της μίας επί της 
άλλης, οδηγεί αναπόφευκτα στη δημιουργία προ-
ϊόντων φθοράς, όσο χαμηλός και αν είναι ο συν-
τελεστής τριβής μεταξύ τους. Τα ενθέματα που 
χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις ολικής αρθρο-
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Εικ 1: Εικόνα άσηπτης χαλάρωσης ως αποτέλεσμα περιπροθετικής οστεόλυσης σε ολική αρθροπλαστική ισχίου.



πλαστικής είναι σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν 
σημαντικότατο εύρος ανώδυνης κίνησης και ως 
εκ τούτου η γένεση προϊόντων φθοράς είναι ανα-
μενόμενη και μάλιστα φαίνεται να είναι ανάλογη 
του βαθμού καταπόνησης που υφίσταται η πρό-
θεση. Έτσι οι Shanbhag και Rubash (1994) υπο-
λόγισαν ότι κατά τη διάρκεια ενός έτους, οπότε 
γίνονται περί το ένα εκατομμύριο βήματα, και για 
κεφαλή 28mm, αυτή διατρέχει συνολική γραμμι-
κή απόσταση περί τα 22km εντός του κοτυλιαίου 
ενθέματος, ενώ οι επιφάνειες που συνολικά κινού-
νται η μία επί της άλλης κατά το διάστημα αυτό 
είναι 2463m2. Τα πιο πάνω καταδεικνύουν σαφέ-
στατα το μέγεθος των επιφανειών που δυνητικά 
παράγουν προϊόντα φθοράς σε μία ολική αρθρο-
πλαστική ισχίου, ενώ αντίστοιχα είναι τα μεγέθη 
και για τις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος.

Τα προϊόντα φθοράς του πολυαιθυλενίου 
(debris) παράγονται κύρια κατά την αρθρούμε-
νη επιφάνεια μεταξύ της πρόθεσης και του πο-
λυαιθυλενίου και σε μικρότερο βαθμό ανάμεσα 
στην οπίσθια επιφάνεια του πολυαιθυλενίου και 
το μεταλλικό τμήμα της κνημιαίας πρόθεσης ή 
το μεταλλικό κυπέλιο της κοτύλης αντίστοιχα, 

λόγω της αναπτυσσόμενης μεταξύ αυτών τρι-
βής (backside wear). Τα σωμάτια που παράγονται 
έχουν κατά κύριο λόγο σφαιροειδές σχήμα, ενώ 
σε μικρότερο βαθμό είναι δυνατό να έχουν σχήμα 
ινιδίων. Το μέγεθος των παραγόμενων σωματι-
δίων κυμαίνεται από 0,1 ως 2 μm για τις ολικές 
αρθροπλαστικές ισχίου, ενώ είναι σημαντικά με-
γαλύτερο στις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος 
(0,1-18 μm με μέσο όρο τα 1,7 μm) (Shanbhag et 
al 2000).

Η έρευνα έχει καταδείξει τέσσερις τρόπους 
παραγωγής debris στην αρθρούμενη επιφάνεια 
μεταξύ πρόθεσης και πολυαιθυλενίου. Πιο συγκε-
κριμένα προϊόντα φθοράς είναι δυνατό να προ-
κύψουν:

1. Συνεπεία τριβής ανάμεσα στις αρθρούμενες 
επιφάνειες που ποτέ δεν είναι απολύτως λείες 
(abrasive wear).

2. Ως αποτέλεσμα ανάπτυξης δυνάμεων συνά-
φειας ανάμεσα στο πολυαιθυλένιο και το μέταλ-
λο που μπορεί να οδηγήσουν στην αποκοπή μίας 
«φλούδας» πολυαιθυλενίου (adhesive wear).

3. Λόγω της κυκλικής φόρτισης του πολυαιθυ-
λενίου που οδηγεί στο σχηματισμό μικρορωγμών, 
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Εικ 2: Εικόνα φθοράς του πολυαιθυλενίου σε ολική αρθροπλαστική γόνατος.



οι οποίες προκαλούν τελικά το σχηματισμό και 
την απόπτωση προϊόντων φθοράς (fatigue wear).

4. Ως αποτέλεσμα της παρεμβολής και της συ-
νακόλουθης τριβής σωματίων τσιμέντου, οστού ή 
μετάλλου ανάμεσα στις αρθρούμενες επιφάνειες 
(third body wear).

Ιστική αντίδραση

Σε σειρά μελετών τόσο κλινικών όσο και in 
vitro ή in vivo σε ζώα έγινε προσπάθεια να διε-
ρευνηθεί σε βάθος η ιστική αντίδραση στα προϊό-
ντα φθοράς του πολυαιθυλενίου (Sethi et al 2003, 
Shanbhag et al 1994,1997,1998,2000, Yao et al 
1997). Τα σωμάτια που προκύπτουν από τη φθο-
ρά του πολυαιθυλενίου (debris) αποκαθαίρονται 
από την περιοχή της άρθρωσης από μονοπύρηνα 
που μεταναστεύουν στην περιοχή από την αιματι-
κή κυκλοφορία και μετατρέπονται τοπικά σε μα-
κροφάγα. Αυτά φαγοκυτταρώνουν τα προϊόντα 
φθοράς πολυαιθυλενίου και τα μεταφέρουν στη 
λεμφική κυκλοφορία, με αποτέλεσμα σωμάτια 
πολυαιθυλενίου να έχουν βρεθεί τόσο στο σπλή-
να και το ήπαρ όσο και στους παραορτικούς λεμ-
φαδένες (Kadoya et al 1998). Εάν η ποσότητα των 
προϊόντων φθοράς υπερβαίνει τις δυνατότητες 
κάθαρσης, αυτά παραμένουν τοπικά και οδηγούν 
στο σχηματισμό κοκκιωματώδους αντιδραστικού 
ιστού, αρχικά στον ινώδη ιστό που περιβάλλει την 
άρθρωση και εν συνεχεία στη διεπιφάνεια μεταξύ 
της πρόθεσης και του οστού. Έχει υπολογιστεί ότι 
για να προκληθεί κλινικά σημαντική ιστική αντί-
δραση απαιτούνται 109 έως 1010 σωματίων πολυ-
αιθυλενίου ανά γραμμάριο ιστού (Elfick et al 2003, 
Kadoya et al 1998, Urban et al 2000). Στον ιστό 
αυτό περιέχεται σημαντικός αριθμός ινοβλαστών, 
μακροφάγων και γιγαντοκυττάρων που περιβάλ-
λουν τα μεγάλα σε μέγεθος σωμάτια πολυαιθυ-
λενίου που δεν είναι δυνατό λόγω μεγέθους να 
φαγοκυτταρωθούν. Μικροσκοπικός έλεγχος υπό 
πολωμένο φως απεκάλυψε μεγάλο αριθμό σω-
ματίων πολυαιθυλενίου που εμφανίζονται ως δι-
πλοεστιακά σωμάτια εντός του κυτταροσώματος 
των μακροφάγων. Η φαγοκυττάρωση των σωμα-
τίων πολυαιθυλενίου από τα μακροφάγα οδηγεί 
στη συνεχή διέγερση αυτών, με αποτέλεσμα τη 

διατάραξη της ευαίσθητης δυναμικής ισορροπίας 
μεταξύ των παραγόντων που προάγουν και αυ-
τών που αναστέλλουν τη φλεγμονώδη διαδικα-
σία. Φαίνεται μάλιστα ότι τα σφαιροειδή σωμάτια 
με διάμετρο 0,1-1μm διεγείρουν εντονότερα τα 
μακροφάγα προκαλώντας μεγαλύτερη έκκριση 
κυτοκινών και έτσι είναι πιθανότερο να εκκινή-
σουν διαδικασίες οστεόλυσης (Shanbhag et al 
1994), ενώ δε φάνηκαν διαφορές στην ένταση της 
ιστικής αντίδρασης που προκαλείται από σωμά-
τια συμβατικού και cross-linked πολυαιθυλενίου 
(Sethi et al 2003).

Στους παράγοντες που εκλύονται από τα μα-
κροφάγα μετά τη φαγοκυττάρωση σωματίων πο-
λυαιθυλενίου περιλαμβάνονται προσταγλανδίνες 
όπως η PGE2, ιντερλευκίνες όπως η IL-1α, η IL-1β 
και η IL-6, η κολλαγενάση, η στρωμελυσίνη, άλ-
λες ουσίες που προάγουν τη διαδικασία της άση-
πτης φλεγμονής όπως ο TNF-α (Tumour Necrosis 
Factor) αλλά και ελεύθερες ρίζες όπως το μονο-
ξείδιο του αζώτου (ΝΟ) που έχει απευθείας τοξική 
δράση στους ιστούς (Shanbhag et al 1998). Εκτός 
από τα μακροφάγα και οι ινοβλάστες συμβάλουν 
σημαντικά στη διαδικασία της περιπροθετικής 
οστεόλυσης, καθώς διέγερσή τους από προϊόντα 
φθοράς οδηγεί στην έκκριση από αυτούς αυξη-
μένης ποσότητας πρωτεολυτικών ουσιών όπως 
η κολλαγενάση και η στρωμελυσίνη, αλλά και 
παραγόντων που οδηγούν σε καταστολή της πα-
ραγωγής κολλαγόνου από τους οστεοβλάστες 
(Shanbhag et al 1997, Yao et al 1997).

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
φαίνεται να παίζουν η PGE2, και η IL-1α που διε-
γείρουν και συντηρούν την αύξηση της οστεοκλα-
στικής δραστηριότητας γύρω από την πρόθεση. 
Οι Goodman και συν (1988,1995) και Thornhill 
και συν (1990) βρήκαν ότι η ποσότητα της παρα-
γόμενης PGE2 και IL-1 είναι σημαντικά αυξημένη 
γύρω από χαλαρωμένες μηριαίες προθέσεις, κα-
ταδεικνύοντας έτσι το ρόλο τους στην περιπρο-
θετική οστεόλυση και τη συνακόλουθη χαλάρω-
ση. Ανοσοϊστοχημικές μελέτες και μελέτες του 
mRNA συνέδεσαν άμεσα την αύξηση των κυτο-
κινών με τη διέγερση των μακροφάγων (Glant et 
al 1993, Jiranek et al 1993), ενώ η δέσμευση λιπο-
πολυσακχαριτών στην επιφάνεια των σωματίων 
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πολυαιθυλενίου φαίνεται να αυξάνει σημαντικά 
την ιστική αντίδραση των μακροφάγων έναντι 
τους (Cho et al 2002). Υπάρχουν ακόμη ενδείξεις 
ότι τα μακροφάγα μετά τη διέγερσή τους εκτός 
από έκκριση ουσιών που διεγείρουν τους οστεο-
κλάστες είναι δυνατό να ασκήσουν και απευθείας 
οστεοκλαστική δραστηριότητα (Εικ 3). Τέλος, η 
αυξημένη παραγωγή κολλαγενάσης και τη στρω-
μελυσίνης, ουσιών με έντονη πρωτεολυτική δρά-
ση έχει ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της 
θεμέλιας ουσίας του οστού, κάτι που μπορεί άμε-
σα να οδηγήσει σε περιπροθετική οστεόλυση και 
άσηπτη χαλάρωση.

Ο Kim και συν (1993) σε μελέτη τους ανέλυ-
σαν το φάσμα και τη σύσταση των κυτοκινών και 
των ουσιών που προάγουν την οστεόλυση γύρω 
από προθέσεις που τοποθετήθηκαν τόσο με όσο 
και χωρίς τσιμέντο. Βρήκαν ότι σε περιπτώσεις 
άσηπτης χαλάρωσης οι ποσότητες PGE2, IL-1α, 
IL-1β, IL-6, κολλαγενάσης, στρωμελυσίνης και 
TNF-α ήταν αυξημένες και για τους δύο τύπους 
προθέσεως. Το εύρημα αυτό ενισχύει την υπόθε-
ση ότι το πολυαιθυλένιο, κοινός παρονομαστής 
και στους δύο τύπους πρόθεσης, είναι το βασικό 
αίτιο πρόκλησης ιστικής αντίδρασης.

Συμπέρασμα

Η παραγωγή και φαγοκυττάρωση μεγάλου 
αριθμού σωματίων πολυαιθυλενίου διεγείρει την 
παραγωγή κυτοκινών, ελευθέρων ριζών και πρω-
τεολυτικών ενζύμων κυρίως από τα μακροφάγα 

και σε μικρότερο βαθμό από τους ινοβλάστες. 
Αυτό προκαλεί τόσο την αύξηση της οστεοκλα-
στικής δραστηριότητας γύρω από την πρόθεση, 
όσο και τη λύση του οργανικού μέρους του οστού, 
με τελικό αποτέλεσμα την άσηπτη χαλάρωση της 
πρόθεσης. Η χρησιμοποίηση cross-linked πο-
λυαιθυλενίου υπερυψηλού μοριακού βάρους, η 
αποστείρωση αυτού σε αδρανές περιβάλλον και 
η χρησιμοποίηση προθέσεων νέου σχεδιασμού 
αποτελούν στρατηγικές στην προσπάθειά μας να 
ελαττωθεί η ποσότητα των παραγομένων προϊό-
ντων φθοράς. Προς την ίδια κατεύθυνση στοχεύει 
και η ολοένα συχνότερη τελευταία χρήση εναλ-
λακτικών αρθρούμενων επιφανειών ιδίως στις 
ολικές αρθροπλαστικές ισχίου (κεραμικό σε κε-
ραμικό, ή μέταλλο σε μέταλλο) (Παπαδόπουλος 
2000, Petsatodes et al 2005).

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει πραγμα-
τοποιηθεί, το πρόβλημα της παραγωγής και της 
ιστικής αντίδρασης στα προϊόντα φθοράς του πο-
λυαιθυλενίου δεν έχει πλήρως διερευνηθεί μέχρι 
σήμερα και απασχολεί την επιστημονική κοινότη-
τα αποτελώντας σημείο συνεχιζόμενης έρευνας.

Abstract

Tissue reaction in polyethylene wear debris
G. Petsatodes, D. Karataglis

It is well proven nowadays that polyethylene wear 
debris constitutes a major factor for tissue reaction 
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Εικ 3: Σχεδιάγραμμα που απεικονί-
ζει την αλληλουχία γεγονότων της 
ιστικής αντίδρασης στα προϊόντα 
φθοράς του πολυαιθυλενίου: η πα-
ραγωγή προϊόντων φθοράς (Α) οδη-
γεί στη φαγοκυττάρωσή τους και τη 
διέγερση των μακροφάγων (Β), τα 
οποία ακολούθως παράγουν κυτο-
κίνες που διεγείρουν και συντηρούν 
την αύξηση της οστεοκλαστικής 
δραστηριότητας (Γ), με τελικό απο-
τέλεσμα την άσηπτη χαλάρωση της 
πρόθεσης (Δ).



around hip or knee arthroplasty implants, with pros-
thesis loosening as its end result. Wear particles are 
cleared from around the joint through phagocytosis 
by mononuclear cells migrating in the arthroplasty 
region and locally transforming to macrophages.

Production and phagocytosis of a large number of 
polyethylene wear particles induces the production 
of cytokines such as prostaglandin PGE2, interleu-
kins IL-1α, IL-1β and IL-6 and TNF-α, as well as 
NO and proteolytic enzymes including collagenase 
and stromelysin from macrophages and to a lesser 
extent from fibroblasts. The above cause an increase 
in osteoclastic activity and bone matrix fragmenta-
tion around the prosthesis, resulting in aseptic loos-
ening of the prosthesis.

The use of cross-linked ultra-high-molecular-
weight polyethylene, its sterilization in an inert en-
vironment, the use of new-design implants as well 
as alternative bearing surface materials constitute 
recently adopted strategies in an effort to reduce the 
production of wear particles.

Key words:  tissue reaction, polyethylene, wear de-
bris, loosening
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