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Systemowe i miejscowe stężenia TGF-ß1
u pacjentów z aseptycznym obluzowaniem
protez stawu biodrowego

Summary

Background: The bone quality may have an influence on prostheses survival. TGF-ß1 is one of the
most important factors that determine regeneration and adaptive capacity of the bone. We hypo-
thesized that the patients with failed hip implant without osteolysis may have an altered TGF- profile
in comparison to the patients with prostheses loosening who develop osteolysis due to the wear of
polyethylene or the patients with stable prosthesis.
Material and methods: To assess the hypothesis four patient populations were studied: patients who
had a hip revision surgery for failed uncemented implants without osteolysis (group A, n=32), patients
who had a hip revision surgery for osteolysis around the failed cemented implant (group B, n=49),
patients who have been using a well functioning total hip prostheses for a minimum of 10 years
(group K1, n=27) and patients with hip osteoarthritis (group K2, n=25). Peripheral blood and
periprosthetic fluid samples were collected to measure TGF-ß1 concentration.
Results: The mean local TGF-ß1 concentration in periprosthetic synovial fluid was significantly lower
than in the serum in both groups of patients (A and B) with failed prostheses (p<0,001). The mean
systemic serum concentration of TGF-ß1 was significantly lower in the patients with mechanical
prosthesis failure without osteolysis (group A) in comparison to the patients with failed prostheses
due to osteolysis (p<0,005), to the patients with stable implants (p< 0,001) and to the patients with
hip osteoarthritis (p<0,015).
Conclusion: The low systemic and local TGF-ß1 concentration may contribute to the loosening of
total uncemented hip prostheses with no substantial wear or osteolysis.
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Streszczenie

Wstęp: Jakość tkanki kostnej może mieć wpływ na trwałość sztucznych stawów biodrowych.
TGF-ß1 jest jednym z najistotniejszych czynników, które mają wpływ na procesy naprawcze i
adaptacyjne tkanki kostnej. Założeniem pracy było zbadanie hipotezy, czy pacjenci z obluzowaniem
protez stawu biodrowego bez towarzyszącej osteolizy wykazują odmienne stężenia TGF-ß1 w
porównaniu do chorych z obluzowaną protezą wskutek osteolizy wywołanej zużyciem polietylenu
lub w stosunku do chorych z wydolną endoprotezą.
Materiał i metody: W celu weryfikacji założenia pracy badaniom poddano 4 grupy pacjentów:
chorych, którzy zostali poddani protezoplastyce rewizyjnej z powodu obluzowania bezcementowej
endoprotezy bez towarzyszącej osteolizy (grupa A, n=32), pacjentów operowanych z powodu
obluzowania i osteolizy wokół sztucznych cementowanych stawów biodrowych (grupa B, n=49),
pacjentów z wydolną endoprotezą stawu biodrowego o minimum 10-letnim okresie obserwacji (grupa
K1, n=27) oraz chorych z artrozą stawu biodrowego (grupa K2, n=25).
Chorym pobierano próbki krwi obwodowej oraz płynu okołoprotezowego w celu oznaczenia stę-
żenia TGF-ß1.

Statistic/Statystyka

Word count/Liczba słów 2304/2209

Tables/Tabele 2

Figures/Ryciny 1

References/Piśmiennictwo 20

Received: 28.05.2009
Accepted: 10.09.2009
Published: 30.07.2010



24 J. BLACHA, A. BOGACZ, T. MAZURKIEWICZ

THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY
AND RELATED RESEARCH

WPROWADZENIE
Obluzowanie sztucznych stawów biodrowych wskutek
ich zużycia i rozwoju ostolizy pozostaje jednym z naj-
poważniejszych problemów protezoplastyki.

Patogeneza aseptycznego obluzowania sztucznych
stawów biodrowych jest ciągle intensywnie badana.
Ustalono, że aktywacja makrofagów przez produkty
zużycia oraz uwolnienie szeregu cytokin prozapalnych
wywołuje resorpcję kości i obluzowanie protezy. Jednak-
że, występują także przypadki obluzowania protezy, bez
istotnego zużycia protezy i rozwoju osteolizy okołopro-
tezowej.

 Powierzchnie protez bezcementowych stawu biodro-
wego pierwszej generacji nie posiadały porowatości lub
pokrycia umożliwiającego osteointegrację wszczepu.
Mimo tego, niektóre z tych endoprotez zapewniały pra-
widłowe funkcjonowanie sztucznego stawu, podczas gdy
inne uległy obluzowaniu. Jakość kości, otaczającej wsz-
czep może mieć kluczowe znaczenia dla trwałości osa-
dzenia protezy, szczególnie w przypadku niepełnej
osteointegracji wszczepu z kością.

Transformujący czynnik wzrostu beta 1 (TGF-ß1)
należy do grupy przeciwzapalnych cytokin która wyka-
zuje szerokie spektrum działania na tkane kostną, obej-
mujące jej rozwój, stymulację i procesy naprawy [1].
TGF-ß1 jest produkowany przez osteoblasty i magazy-
nowany w formie latentnej, połączonej z białkiem wią-
żącym w macierzy zewnątrzkomórkowej [2]. Innym
ważnym źródłem TGF-ß1 w organizmie są ziarnistości
á płytek krwi. TGF-ß1 jest silnym stymulatorem namna-
żania i różnicowania osteoblastów oraz pobudza produk-
cję macierzy [3,4,5]. TGF wykazuje także działanie
wzmacniające innych czynników wzrostu jak BMP i IGF
[6].

Niektórzy autorzy sugerują, że do uzyskania prawi-
dłowego efektu działania jest potrzebna nie tylko miej-
scowa obecność czynników wzrostu ale także właściwa
koncentracja ogólnoustrojowa [7,8]. Niedostatki stężeń
systemowych mogą prowadzić do obniżonej zdolności
naprawczej tkanki kostnej oraz stopniowego jej zaniku
[9,10].

Wyniki: W obu grupach chorych z obluzowaniem protezy stawu biodrowego (grupa A i B) miej-
scowe stężenia TGF-ß1 w płynie okołoprotezowym okazały się istotnie niższe niż stężenia syste-
mowe oznaczone w surowicy (p<0,001).
Średnia systemowych stężeń TGF-ß1 w surowicy u chorych z mechaniczną przyczyną obluzowa-
nia (grupa A) okazała się istotnie niższa niż w grupie pacjentów z obluzowaniem wskutek oste-
olizy (grupa B) (p<0,005), a także niższa niż u osób z wydolną protezą stawu biodrowego (grupa
K1) (p< 0,001) oraz niższa niż u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego (grupa K2)
(p<0,015).
Wnioski: Niskie stężenia ogólnoustrojowe i miejscowe TGF-ß1 mogą być czynnikiem sprzyjającym
obluzowaniu bezcementowych protez stawu biodrowego nawet bez towarzyszącego zużycia i oste-
olizy.
Słowa kluczowe: aseptyczne obluzowanie, TGF-ß1, osteoliza, protezoplastyka biodra

INTRODUCTION
Wear, periprosthetic osteolysis and aseptic loosening of
total hip prostheses remain the most important problems
in arthroplasty surgery. The pathogenesis of loosening has
been intensively investigated. The activation of macroph-
ages by wear particles and release of proinflamatory
cytokines stimulates bone resorption and implant loosen-
ing. However, there are cases of prostheses loosening
without a significant wear and osteolysis. The first gen-
eration of cementless prostheses did not have osteocon-
ductive coating on the surface. Some of them survived,
whereas others failed. The quality of the bone may have
an influence on prostheses survival, especially in cases
of ineffective osseointegration between the bone and the
prostheses.

 Transforming growth factor beta-1 (TGF-ß1) is an
anti-inflammatory cytokine, which has a broad range of
activity in the bone tissue, including development, induc-
tion and repair [1]. TGF-ß1 is produced by osteoblasts
and stored in the extracellular matrix as a latent form
linked to a TGF-ß-binding protein [2]. The other impor-
tant sources of TGF-ß1 are platelet á-granules. TGF-ß1
has potent stimulatory effects on osteoblasts recruitment,
differentiation and on matrix production [3,4,5]. TGF also
has a potential to intensify the effect of other bone growth
factors like BMP-s and IGF [6].

Some author suggested that not only a local release
of growth factors but also a systemic concentration is
necessary to achieve the final effect [7,8]. An insufficient
systemic concentration of growth factors may lead to a
reduced capacity of bone regeneration and to a loss of
bone substance [9,10].
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W niniejszej pracy, zamierzaliśmy zbadać, czy cho-
rzy z obluzowaniem endoprotezy stawu biodrowego bez
towarzyszącej osteolizy wykazują inne stężenia TGF-ß1
w porównaniu do chorych z obluzowaniem endoprotez
wskutek osteolizy, a także w stosunku do osób z wydol-
nym sztucznym stawem biodrowym oraz chorych z cho-
robą zwyrodnieniową stawu biodrowego.

MATERIAŁ I METODYKA
Badaniami objęto cztery grupy osób. Grupa A obejmo-
wała 32 chorych z obluzowaniem i migracją protezy
bezcementowej, lecz bez zauważalnego zużycia (mniej
niż 0,1 mm rocznie) i osteolizy. Endoprotezy u tych
chorych nie posiadały na swojej powierzchni substancji
wzmagających osteointegrację wszczepu. U 21 osób
powierzchniami poślizgowymi był polietylen i ceramika
a u 11 funkcjonowało połączenie ceramika – ceramika.

Grupę B tworzyło 49 osób z obluzowaniem protezy
cementowej wskutek osteolizy i zużycia polietylenowej
panewki większej niż 0,2 mm rocznie. Grupa K1 skła-
dała się z 27 pacjentów z prawidłowo funkcjonującą
protezą całkowitą (15 osób miało wszczepioną protezę
cementowaną a 12 bezcementową). Okres obserwacji
tych osób wynosił średnio 11,5 roku (10-16 lat), na ra-
diogramach nie zanotowano osteolizy lub obluzowania
a średnie roczne zużycie polietylenowej panewki było
mniejsze niż 0,1 mm. Grupę K2 tworzyło 25 chorych
z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego planowa-
nych do protezoplastyki całkowitej.

Ponieważ na miejscowy i ogólnoustrojowy poziom
TGF ma wpływ wiele czynników przyjęliśmy następu-
jące kryteria wyłączenia chorych z udziału w badaniu:
jakikolwiek rodzaj jawnej klinicznie infekcji, uczulenia,
choroby nowotworowe i rozrostowe, choroby układu
odpornościowego włączając w to reumatoidalne zapale-
nie stawów, niewydolność nerek lub wątroby, unierucho-
mienie, przebyte złamania lub zabiegi operacyjne w cią-
gu ostatnich 2 lat oraz leczenie immunosupresyjne. Pa-
cjenci, u których w przebiegu pooperacyjnym wykryto
gorączkę lub zakażenie nie byli włączani do końcowej
analizy wyników.

Pobrania krwi wykonywano u chorych, którzy wyra-
zili na to świadomą zgodę. Badanie zostało zaakcepto-
wane przez Komisję Bioetyczną AM w Lublinie (KE-
0254/317/2002) i było wykonywane zgodnie z zasadami
etycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).

 Próbki krwi pobierano z wkłucia obwodowego przed
operacją (w ciągu 24 godzin) w godzinach między 9.00
a 13.00, po skrzepnięciu wirowano z szybkością 3 000
obrotów na minutę przez 15 minut (1000g) w tempera-
turze pokojowej. Podczas operacji rewizyjnej nakłuwa-
no każdy obluzowany staw biodrowy, ale płyn okołopro-
tezowy udało się uzyskać jedynie u 20 chorych z grupy
A i 39 chorych z grupy B. Płyn okołoprotezowy wiro-
wano w tych samych warunkach, żeby usunąć zanie-
czyszczenia i komórki. Następnie odwirowane próbki
surowicy i płynu zamrażano i przechowywano w tempe-
raturze -80 oC. Przed analizą płytkową próbki rozmraża-

 We hypothesized that the patients with failed hip
implant without osteolysis may have different TGF-α
profile in comparison to the patients who develop loos-
ening due to osteolysis or to the patients with stable
prosthesis or hip osteoarthritis.

MATERIAL AND METHODS
Four groups of patients were studied. Group A consisted
of 32 patients with instability and migration of uncement-
ed prostheses, but without osteolysis and significant wear
(less than 0,1 mm/per year). None of these prostheses has
an osteoconductive coating on the surface. There were 21
patients with polyethylene-ceramic articulation and 11
patients with ceramic – ceramic articulation in group A.
Group B were 49 patients with cemented prosthesis loos-
ening with osteolysis and wear of polyethylene cup more
than 0,2 mm/per year. Group K1 were 27 patients with
well functioning hip prostheses (15 cemented and 12
uncemented hip prostheses) followed-up more than 10
year without significant wear (less than 0,1 mm/year) and
without radiological osteolysis. The mean follow-up
period for group K1 was 11,5 years (10-16 years). Group
K2 were 25 patients with hip osteoarthritis scheduled for
primary hip arthroplasty. Because serum and periprosthet-
ic fluid levels of TGF- can be influenced by various
diseases the following criteria excluded patients from the
study: any type of clinically overt infection, allergy,
proliferative or neoplastic diseases, diseases associated
with an altered immune system (including rheumatoid
arthritis), renal or liver insufficiency, prolonged immo-
bilization, history of fracture or surgical intervention
within last 2 years and immunosuppressive therapy. Cases
with postoperative history of fever or infection were not
included in the final analysis.

 All the patients gave informed consent for sampling
and cytokines determination. The study was approved by
local Ethics Committee (decision KE-0254/317/2002
dated 21 Nov 2002) and was performed in accordance
with the ethical standards of GCP.

 The blood samples were taken before the operation
(within 24 hours prior to the surgery) by peripheral
venipuncture (between 9.00 and 13.00) and centrifuged
whole blood after clotting at 3000 rpm for 15 minutes
(1000 g) at room temperature. An attempt to take
periprosthetic fluid samples by aspiration of artificial joint
space was undertaken to all patients during the revision
operation, but it was successful in 20 patients from group
A and in 39 patients from group B. Pseudosynovial flu-
ids were centrifuged in the same condition to remove
cells and debris. Serum and fluid samples were frozen
and stored at -80 oC until use. Before assay analysis, the
samples were thawed to room temperature. Only non-
haemolysed and non-lipaemic samples were processed.
All samples from any subject were processed in the
same assay session to eliminate interassay variability.
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no w temperaturze pokojowej. Tylko próbki pozbawione
zanieczyszczeń poddawano oznaczeniom. Próbki od tego
samego pacjenta były oznaczane przy pomocy tego sa-
mego zestawu, żeby wyeliminować wpływ błędu między
miedzy zestawami. Oznaczeń stężeń TGF-ß1 dokonywa-
no przy pomocy dostępnych komercyjnie zestawów
ELISA (Bender MedSystems GmbH, Vienna, Austria)
zgodnie z instrukcją producenta. Standardową krzywą do
oznaczeń wykreślano w przedziale 0 to 30 ng/ml, a próg
detekcji określono na 23.8 pg/ml. Zmienność wyników
w obrębie zestawu do oznaczeń wynosiła 6,7% a między
zestawami 7,5 %.

Wielkości ubytku tkanki kostnej oznaczano na radio-
gramach przez porównywanie wyjściowego położenia
wszczepu na radiogramach wykonanych bezpośrednio po
protezoplastyce pierwotnej z położeniem obluzowanej
protezy na ostatnim radiogramie. Powierzchnię osteoli-
tycznych i nie osteolitycznych ubytków kości mierzono
na radiogramach przekształconych w formę cyfrową przy
pomocy programu analitycznego (Scion Image for Win-
dows, NIH Image program, Bethesda, Md, USA). Linij-
ne zużycie panewki mierzono według metody Rokkuma
i Reigstada [11]. Średnie roczne zużycie obliczano
z pomiarów na ostatnim dostępnym radiogramie. Oceny
klinicznej stawu biodrowego dokonywano przy pomocy
skali Harrisa [12]. Dane dotyczące pacjentów zawarte są
w tabeli 1.

Tab. 1. Dane demograficzne
badanych chorych

pGrupa K2Grupa K1Grupa BGrupa A

Opis Artroza
biodra

Wydolne
protezy

Wymiana
z powodu
osteolizy

Wymiana
z powodu

niestabilno-
ści

N = 25274932

wiek (średnia/min-maks) 70,8 (60-77)72,8 (66-80)73,1 (43-87)61,4 (33-77) p<0,001

płeć (mężczyźni/kobiety) 5/207/2014/359/23 p=0,36

czas do rewizji w latach
średnia (sd)

nana9,5 (3,5)9,1 (1,6) p=0,65

wielkość pola ubytku kości
Średnia(sd) mm2

nana801,3
(650,8)

489,1
(265,2)

p<0,03

HHS średnia (sd) 49,4 (13,7)91,7 (2,4)50,2 (10,9)61,3 (8,0) p<0,03

Tab. 1. Descriptive statistics of
examined patients

pGroup K2Group K1Group BGroup A

Description Hip
osteo-

arthritis

Stable
implants

Revision
due to

osteolysis

Revision
due to

instability

N = 25274932

age (mean/min-max) 70,8 (60-77)72,8 (66-80)73,1 (43-87)61,4 (33-77) p<0,001

gender (male/female) 5/207/2014/359/23 p=0,36

time to revision in years
mean (sd)

nana9,5 (3,5)9,1 (1,6) p=0,65

area of bone loss
mean (sd) mm2

nana801,3
(650,8)

489,1
(265,2)

p<0,03

HHS mean (sd) 49,4 (13,7)91,7 (2,4)50,2 (10,9)61,3 (8,0) p<0,03

The levels of TGF-ß1 were measured by a quantitative
enzyme-linked immunosorbent assay technique using
commercially available ELISA assays (Bender MedSys-
tems GmbH, Vienna, Austria) according to the manufac-
turer’s instructions. The standard curve for TGF-ß1 is
0 to 30 ng/ml, the limit of detection of TGF-ß1 was de-
termined to be 23.8 pg/ml. Intra and interassay average
coefficients of variation for all assays were below 6,7%
and 7,5 % respectively.

 The extend of bone deficiency was measured on a-
p radiographs by comparison of the initial position of
the implant on the first postoperative radiograph with
the loose and displaced one on the last radiograph. The
area of osteolytic and non-osteolytic bone deficit was
measured on digitized radiographs using an image anal-
ysis program (Scion Image for Windows, NIH Image
program, Bethesda, Md, USA). Linear wear of the cups
was measured as described by Rokkum and Reigstad
[11]. The annual wear rate was calculated from measure-
ment results of the last adequate X-ray. The patient’s hip
function was assessed by Harris Hip Score [12]. The de-
tailed characteristic of examined patients is presented in
table 1.
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ANALIZA STATYSTYCZNA
Wyniki danych liczbowych podawano jako średnia aryt-
metyczna i odchylenie standardowe. Rozkład wartości
sprawdzano testem Kolmogorova Smirnova. Dla oznacze-
nia istotności różnic posługiwano się testem t lub niepa-
rametrycznymi testami U Mann-Whiney lub Kruskal-
Wallisa. Wykonywano analizę regresji wielorakiej w celu
oceny związku między płcią, wiekiem, wielkością ubyt-
ku kości a stężeniem. Korelacje między zmiennymi
badano przy użyciu testu rang Spearmana. Wartości
p mniejsze niż 0,05 uznawano za istotne statystycznie.
Obliczeń dokonywano przy pomocy pakietu Statistica
(StatSoft, Inc. 2001, version 6).

WYNIKI
Chorzy z grupy A byli istotnie młodsi niż osoby z grup
B, K1 i K2 (p<0,001). Nie zanotowano istotnych różnic
dotyczących czasu jaki upłynął między operacją pierwot-
ną i rewizyjną wśród pacjentów z obluzowaniem prote-
zy bezcementowej (grupa A) a pacjentami z obluzowa-
niem i osteolizą (grupa B). Średnia ubytku kości w gru-
pie z obluzowaniem mechanicznym (grupa A) była istot-
nie niższa niż u chorych z osteolizą i obluzowaniem
z grupy B (p<0,03). Pacjenci z obu grup rewizyjnych
i chorzy z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego
mieli istotnie niższe wartości HHS w porównaniu do osób
z wydolną endoprotezą biodra (p<0,03). Chorzy z oblu-
zowaniem mechanicznym (grupa A) mieli jednak bardziej
wydolny staw biodrowy niż pacjenci z obluzowaniem
wskutek osteolizy (grupa B) lub osoby z choroba zwy-
rodnieniową (grupa K2) (p<0,02). W obu grupach cho-
rych z obluzowaniem zanotowaliśmy ujemną korelację
między wielkością ubytku kostnego a wartościami skali
Harrisa (R= - 0,79, p<0,001 dla grupy A oraz R= - 0,75,
p<0,001 dla grupy B). Nie ustalono natomiast związku
między wiekiem, płcią oraz wielkością ubytku tkanki
kostnej a stężeniami TGF-ß1 w surowicy lub płynie
okołoprotezowym.

Tab. 2. Stężenia TGF-ß1 (ng/ml)
w surowicy i płynie okołoprote-
zowym

Grupa K2Grupa K1Grupa BGrupa A

Stężenie w surowicy
średnia  (sd)

Artroza
biodra

Wydolne protezyWymiana
z powodu
osteolizy

Wymiana
z powodu

niestabilności

n=25
77,0 (55,3)

n=27
113,7 (37,9)

n=49
83,8 (58,6)

n=32
43,9 (27,9)

Stężenie w płynie oko-
łoprotezowym
średnia  (sd)

n=39
19,3 (13,7)

n=20
9,1 (6,6)

Tab. 2. Plasma and periprosthe-
tic fluid levels of TGF-ß1 (ng/
ml)

Group K2Group K1Group BGroup A

Plasma level
Mean  (sd)

Hip osteoarthritisStable implantsOsteolysis and
loosening

Mechanical failure

n=25
77,0 (55,3)

n=27
113,7 (37,9)

n=49
83,8 (58,6)

n=32
43,9 (27,9)

Periprosthetic fluid
level
Mean  (sd)

n=39
19,3 (13,7)

n=20
9,1 (6,6)

STATISTICAL ANALYSIS
The results were expressed as the arithmetic mean and
standard deviation. Normal distribution of the data was
tested by the Kolmogorov-Smirnov test. For normal
distribution, the t-test was applied for statistical differ-
ences between the groups of patients. If the data were not
normally distributed nonparametric U Mann-Whiney or
Kruskal-Wallis tests were used. Multiple regression anal-
ysis was performed to analyze the effect of sex, age and
area of the bone loss on the cytokine concentration. The
correlation between variables was tested by Spearman
rank test. A p value less 0,05 was considered statistical-
ly significant. The Statistica (StatSoft, Inc. 2001, version
6) program was used for the statistical analyses.

RESULTS
The patients from group A were significantly younger in
comparison to patients from group B, K1 and K2
(p<0,001). There were no significant differences in time
to revision between patients with instability and migra-
tion of hip prostheses (group A) and patients with osteol-
ysis and loosening (group B). The mean area of bone loss
was significantly lower in patients with mechanical fail-
ure (group A) in comparison to patients with osteolytic
failure from group B (p<0,03).

Patients from both groups with failed hip implants and
hip osteoarthritis had a significantly lower HHS than
patients with stable implants (p<0,03). Patients with
mechanical failure (group A) had a better hip function
than patients with osteolysis and loosening (group B) and
patients with hip osteoarthritis (group K2) (p<0,02). There
were negative correlation between HHS and area of bone
loss in both revision groups (R= - 0,79, p<0,001 in group
A and R= - 0,75, p<0,001 in group B).

Regression analysis did not reveal any influence of
age, sex or area of bone loss on TGF-ß1 fluid or serum
concentration.
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Fig. 1. The mean serum levels
of TGF-ß1 (ng/ml) were signifi-
cantly lower in patients with
mechanical failure of the pro-
sthesis (group A) in comparison
to patients with osteolysis and
loosening (group B) (p<0,005),
patients with stable prostheses
(group K1) (p<0,001) and pa-
tients with hip osteoarthritis
(group K2) (p<0,015)
Ryc. 1. Średnie stężeń surowi-
czych TGF-ß1 (ng/ml) okazały się
istotnie niższe u chorych z me-
chanicznym obluzowaniem prote-
zy (grupa A) w porównaniu do
chorych z obluzowaniem wskutek
osteolizy (grupa B) (p<0,005),
oraz w stosunku do osób z wy-
dolną protezą stawu biodrowego
(grupa K1) (p<0,001) i chorych
z artrozą stawu biodrowego (gru-
pa K2) (p<0,015)

 W obu grupach chorych z obluzowaną protezą śred-
nia miejscowego stężenia TGF-ß1 w płynie okołoprote-
zowym była ponad 4-krotnie niższa w stosunku do śred-
niej stężeń obserwowanych w surowicy (p<0,001). Nie
stwierdziliśmy korelacji między miejscowym i systemo-
wym stężeniem TGF-ß1.

Średnia miejscowego stężenia TGF-ß1 w płynie oko-
łoprotezowym była znamiennie niższa u chorych z ob-
luzowaniem mechanicznym (grupa A) niż o chorych
z obluzowaniem wskutek osteolizy (grupa B) (p<0,003).

Ponadto średnia ogólnoustrojowego stężenia TGF-ß1
w surowicy u pacjentów z grupy A była istotnie niższa
w porównaniu do osób z grupy B (p<0,005), a także
w porównaniu do pacjentów z wydolną protezą (grupa
K1) (p< 0,001) a nawet w porównaniu do chorych
z artrozą stawu biodrowego (grupa K2) (p<0,015).

Ponadto średnia ogólnoustrojowego stężenia TGF-ß1
w surowicy u pacjentów z grupy B była istotnie niższa
w porównaniu do osób z grupy K1 (p<0,015),

Natomiast średnia stężenia TGF-ß1 w surowicy
u chorych z wydolną protezą (grupa K1 była wyższa niż
u chorych z chorobą zwyrodnieniową z grupy K2
(p<0,002). Szczegółowe wyniki przedstawia tabela 2
i rycina 1. W żadnej grupie osób nie stwierdziliśmy istot-
nych związków między miejscowym lub ogólnym stęże-
niem TGF-ß1 a wiekiem, płcią, wartościami skali HHS
lub wielkością ubytku kości.

 The mean local TGF-ß1 concentration in peripros-
thetic synovial fluid was more than 4 times lower than
in the serum in both groups of patients with failed pros-
theses (p<0,001). There were no significant correlation
between serum and fluid TGF-ß1 concentration.

The mean local concentration of TGF-ß1 in synovial
fluid was significantly lower in patients with mechani-
cal instability (group A) in comparison to osteolytic
patients from group B (p<0,003).

In addition, the mean systemic TGF-ß1 serum con-
centration in patients from group A was significantly
lower than observed in patients from group B (p<0,005),
from patients with stable implants in group K1 (p< 0,001)
and patients with hip osteoarthritis in group K2 (p<0,015).
The differences in mean TGF-ß1 serum concentration
between groups B and K1 have also reached significance
level (p<0,015). The TGF serum concentration in patients
with stable, well functioning prostheses (group K1) was
higher than noted in patients with hip osteoarthritis from
group K2 (p<0,002). The results are presented in table
2 and figure 1.

 There were no significant correlation between sys-
temic in serum or local in periprosthetic fluid TGF-ß1
concentration and the patients’ age, sex, HHS or extend
of bone loss in any of the analyzed groups.
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DYSKUSJA
W celu ustalenia znaczenia TGF-ß1 dla trwałości protez
stawów biodrowych porównaliśmy pacjentów z dwoma
rodzajami obluzowania sztucznych stawów do osób
z wydolnymi protezami biodra oraz do chorych z artro-
zą stawu biodrowego.

Pacjenci w grupie z obluzowaniem bez osteolizy
(grupa A) byli istotnie młodsi niż w grupie z obluzowa-
niem wskutek osteolizy (grupa B), niż w grupie z wy-
dolną protezoplastyką (grupa K1) oraz niż osoby z cho-
robą zwyrodnieniową stawu biodrowego. Młodszy wiek
chorych z obluzowaniem mechanicznym wynikał z kry-
teriów kwalifikacji to tego rodzaju zabiegów, jakie obo-
wiązywały na przełomie lat 80-tych i 90-tych w lubel-
skiej Klinice Ortopedii. W owym czasie tylko młode
osoby miały implantowane protezy bezcementowe i dla-
tego nie mieliśmy możliwości wiekowego dobrania grup
chorych. W naszym materiale nie stwierdziliśmy zależ-
ności między wiekiem z stężeniem TGF-ß1, choć istnie-
ją doniesienia oparte na badaniach doświadczalnych na
zwierzętach, które opisują zmiany stężeń wraz ze wzra-
stającym wiekiem [13]. Możliwe dobowe wahania pozio-
mu TGF-ß1 zostały w naszym badaniu wyeliminowane
przez ustalenie jednolitych godzin pobrań.

Trwałość protezoplastyki bezcementowej zależy od
wtórnej osteointegracji wszczepu z kością. W tym pro-
cesie następuje zjawisko wrastania tkanki kostnej podob-
ne do tego, jakie ma miejsce w czasie gojenia złamań.
Gerstenfeld et al. [14] opisał ponad 50 różnych cytokin,
białek i innych czynników które uczestniczą w procesie
gojenia kości i wskazał TGF-ß1 jako jeden z najistotniej-
szych, decydujący o własnościach naprawczych tkanki
kostnej.

Miejscowe stężenia TGF-ß1 okazały się znacznie
niższe niż te, które oznaczyliśmy w surowicy. Niskie
miejscowe stężenie może wyjaśnić hipoteza, zakładają-
ca miejscowe zahamowanie sekrecji TGF lub zwiększo-
ne niszczenie lub wiązanie z innymi cząsteczkami [15].
Nieoczekiwanie w stosunku do naszych przypuszczeń
surowicze stężenia TGF-ß1 u osób z obluzowaniem pro-
tezy bezcementowej, której nie towarzyszył rozwój oste-
olizy okazały się najniższe. Ponadto, różnice stężeń
między poszczególnymi chorymi właśnie w tej grupie
były najmniejsze.

Obie badane grupy rewizyjne charakteryzowały się
istotnym ograniczeniem funkcji stawu biodrowego w sto-
sunku do osób z wydolną protezą, ale młodsi pacjenci
z grupy A mieli mniejszy deficyt funkcji niż chorzy z
grupy B. Jakkolwiek osoby z wydolna protezą charakte-
ryzowały się najwyższymi wartościami punktowymi skali
Harrisa, to nie znaleźliśmy zależności między poziomem
surowiczych stężeń TGF a aktywnością chorego określa-
ną przy pomocy HHS. Ujemna korelacja między warto-
ściami HHS a wielkością ubytku kostnego jest oczywi-
stym skutkiem faktu, iż niestabilna proteza powoduje
większy ubytek kości a to z kolei skutkuje większym
nasileniem dolegliwości bólowych i większą niespraw-
nością pacjenta.

DISCUSSION
We compared the patients with two types of failed hip
prostheses to stable and effective arthroplasties in order
to investigate the role of TGF-ß1 in implant failure. The
patients with loosened prostheses without osteolysis
(group A) were younger than the patients with osteoly-
sis (group B), the patients with stable implants (group K1)
or patients with hip osteoarthritis (group K2). In our
population the first generation of uncemented prostheses
were implanted to much younger patients than the ce-
mented ones and we could not find age matched group
of patients with loose uncemented prosthesis without
osteolysis. The TGF-ß1 levels we analyzed were not
correlated with age, although there are data from animal
models, describing altered TGF-ß1 concentration that
increased with age [13].

The bias of periodical variations of TGF-ß1 serum
levels was eliminated by blood drawing at fixed hours.

The long-term stability of an uncemented hip pros-
thesis depends on secondary osseointegration. This pro-
cess may be considered as similar to fracture healing as
it reflects bone ingrowth. Gerstenfeld et al. [14] described
more than 50 different cytokines, proteins and other
factors playing a role in fracture healing and defined
TGF-ß1 as one of the most important factors that deter-
mine the repair capacity of the bone.

The local concentration of TGF-ß1 was very low in
comparison to the serum levels. The discrepancy between
tissue and plasma levels may be explained by a hypoth-
esis that the local release is inhibited or TGF is bound
or degraded [15]. Somewhat unexpectedly, the serum
TGF-ß1 levels in the non-osteolytic group A were sig-
nificantly lower than in the osteolytic group B. Interest-
ingly, the patients from group A with mechanical failure
of the prosthesis had the lowest differences in plasma
TGF-ß1 levels among the individuals.

Both revised groups had reduced functions compared
with control subjects, but younger patients from group A
had even less functional impairment than the patients in
group B. Although the patients with stable prostheses had
the highest HHS, we have not found any dependence be-
tween serum TGF-ß1 concentration and the patients’
activity measured by Harris Hip Score. A negative cor-
relation between HHS and the area of bone loss is an
obvious result of the degree of prosthesis movement and
instability, which causes pain and disability.
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Campbell i wsp. [16] opisali już wcześniej niższe
stężenie TGF-ß wokół obluzowanych protez o artykula-
cji metal-metal w porównaniu do stężeń obserwowanych
w obluzowaniach protez o artykulacji metal-polietylen.
Zbyt mała liczba pacjentów w naszym badaniu nie po-
zwalała na dodatkową analizę wpływu rodzaju artykula-
cji na poziom TGF-ß1. Choć trzeba ponownie zaznaczyć,
że w żadnym przypadku obluzowania protezy bezcemen-
towej nie widzieliśmy makroskopowych cech zużycia
powierzchni poślizgowej protezy ani radiologicznych lub
śródoperacyjnych cech osteolizy.

 Niewiele dotychczas wiadomo w jakim stopniu
ogólnoustrojowe stężenie czynników wzrostu odzwiercie-
dla miejscowy potencjał regeneracyjny tkanki kostnej.
Cenni i wsp. [16] opublikowali doniesienie, w którym
udowodnili, że systemowe stężenie latentnej formy TGF-
ß2 w surowicy u osób z obluzowaniem protezy stawu
biodrowego było niższe, w porównaniu do osób ze sta-
bilną protezą. Andersson i wsp. [17] odkryli, że u cho-
rych z obluzowaniem protezy stężenie, innego czynnika
wzrostu – IGF-I jest niższe niż u chorych z chorobą
zwyrodnieniową stawu biodrowego zarówno w płynie
stawowym jak i w surowicy. Zimmermann i wsp. [10]
raportowali istotnie niższe surowicze stężenia TGF-ß1
w grupie chorych z atroficznymi stawami rzekomymi go-
leni, w porównaniu do osób, u których doszło do zrostu
złamanych kości goleni.

Takagi i wsp. [18] postulują, że w procesie obluzo-
wania protezy dochodzi do przyśpieszonej przebudowy
tkanki kostnej wokół protezy, której skutkiem jest two-
rzenie mało wartościowej kości, która jest podatna na
osteolizę, w odróżnieniu do pełnowartościowej kości
otaczającej stabilne wszczepy.

Cenni i wsp [15] sugerują, że to zjawisko, może tłu-
maczyć obecność wyższego surowiczego stężenia TRG
u osób ze stabilnymi endoprotezami. Ponieważ w naszym
materiale, obserwowaliśmy istotnie wyższe stężenia su-
rowicze TGF-ß1 u osób ze stabilnymi protezami stawu
biodrowego w porównaniu do chorych z obluzowaniem
protezy wskutek osteolizy, możemy poprzeć tą teorię.
Wyniki naszych badań wskazują na to iż, niskie syste-
mowe stężenia TGF-ß1 mogą odzwierciedlać ograniczo-
ną zdolność regeneracyjną tkanki kostnej wokół wszcze-
pów biodrowych. Osłabiona zdolność stymulacji kościo-
tworzenia i wrastania tkanki kostnej może przyczyniać
się do obluzowania endoprotezy. Można zatem przypusz-
czać, że obniżone stężenia surowicze TGF-ß1 u chorych
z obluzowaniami bezcementowych protez stawu biodro-
wego istniały już przed protezoplastyka pierwotną. Ta-
kie przypuszczenie jest zgodne z doniesieniami Pagura
i wsp.[19], którzy opisali istnienie niskich surowiczych
stężeń podobnego czynnika wzrostu (IGF-I) u kobiet,
zaplanowanych do protezoplastyki stawu kolanowego,
w porównaniu do zdrowych równolatków. Dodatkowo, aż
u 21% tych kobiet niskim wartościom IGF-I towarzyszyła
kliniczna manifestacja niedoboru tego czynnika wzrostu.
Należałoby wyjaśnić w badaniach prospektywnych, czy
u chorych z niskim przedoperacyjnym stężeniem TGF-

 Campbell et al. [16] found a lower peri-prosthetic
concentration of TGF-ß around the failed prostheses with
metal-metal articulation than in the tissues around the
failed metal-polyethylene bearings. We were unable to
investigate the influence the type of prostheses articula-
tion on TGF-ß1 concentration, because the number of the
examined patients was too low. However, all loose un-
cemented prostheses had no measurable wear of articu-
lating surfaces and no visible osteolysis on radiograms
or stated during revision operation.

 There is little information on how systemic concen-
tration of growth factors reflects a local ability of bone
regeneration. Cenni et al. [15] reported a lower concen-
tration of latent form of TGF-ß2 in serum in patients with
loose hip prostheses in comparison to the patients with
stable prostheses. Andersson et al. [17] found a lower
synovial fluid and serum level of another growth factor
- IGF-I in the patients with prosthesis loosening in com-
parison to the patients with osteoarthritis. Zimmermann
et al. [10] reported a significantly lower TGF-ß1 serum
concentration in the group of patients who developed
atrophic long bone shaft delayed union in comparison to
the patients with normal bone union.

Takagi et al. [18] showed that in prosthesis loosen-
ing there is an accelerated bone remodeling with produc-
tion of poor-quality bone favoring osteolysis in contrast
to good quality bone around the stable implants. Cenni
et al. [15] suggested that this phenomenon might explain
a higher TGF concentration in the serum in patients with
stable implants. Because we observed a significant dif-
ference in systemic serum TGF-ß1 concentration between
the stable (group K1) and loose osteolytic (group B)
patients, therefore we could support this theory. Our data
indicate that the low systemic TGF-ß1 concentration may
represent a reduced ability of bone formation around the
hip implants. The low stimulatory effect on bone forma-
tion and ingrowth may contribute to the loosening of
prosthesis. One could therefore speculate whether the low
serum TGF-ß1 level existed in the patients with the
loosening of uncemented prostheses before the primary
operation. It is consistent with the report of Pagura et al.
[19] describing low serum levels of similar growth fac-
tor - IGF-I in women scheduled for total knee arthroplasty
in comparison to age-matched healthy controls. Addition-
ally, 21% of these women had values consistent with
clinical IGF-I deficiency. Prospective studies on serum
TGF-ß1 concentration should be performed to determine
whether the patients with lower serum concentration of
TGF-ß1 will develop prosthesis loosening or if prosthe-
sis loosening is a result of a developed TGF deficiency.
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ß1 dojdzie do obluzowania protezy, czy też obluzowanie
rozwinie się wskutek wtórnego niedoboru TGF.

Einhorn i wsp. [7] oraz Kaspar i wsp. [20] opisali
wzrost zarówno miejscowych jak i lokalnych stężeń TGF-
ß1 w odpowiedzi na złamanie kości. Nasze wyniki wska-
zują, że obluzowania protezy stawu biodrowego z ubyt-
kiem tkanki kostnej są skojarzone z miejscowym i sys-
temowym deficytem koncentracji TGF-ß1 w porównaniu
do osób z wydolną protezą biodra. Może to wskazywać
na potencjalnie profilaktyczną lub terapeutyczną rolę
podawania miejscowego lub ogólnoustrojowego egzogen-
nego TGF w zapobieganiu i leczeniu obluzowań protez
stawu biodrowego.

Należy też zwrócić uwagę, że oznaczanie surowicze-
go stężenia TGF-ß1 mogłoby być czynnikiem progno-
stycznym obluzowania protezy lub wskazywać na potrze-
bę użycia specjalnego rodzaju wszczepu.

Dane opublikowane w naszej pracy powinny być
zachętą do podjęcia dalszych prospektywnych badań
w celu ustalenia, czy pacjenci z niskimi surowiczymi stę-
żeniami TGF-ß1 są bardziej podatni na obluzowanie
endoprotez stawów biodrowych.

Ponadto wskazujemy w naszej pracy na istotne róż-
nice stężeń miejscowych i ogólnoustrojowych TGF-ß1
pomiędzy chorymi z obluzowaniami protez wskutek
osteolizy i wskutek mechanicznej niestabilności. Należy
ten fakt uwzględnić w interpretacji dotychczasowych
wyników badań opisujących obluzowania zróżnicowa-
nych rodzajów protez oraz w planowaniu nowych badań.
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 Einhorn et al. [7] and Kaspar et al. [20] described
simultaneous local and systemic increase of TGF-ß1 in
response to a fracture. Our results have shown, that loos-
ening of the prosthesis, with subsequent bone deficit was
accompanied by low local and systemic TGF-ß1 concen-
tration in comparison to the subjects with well function-
ing hip prosthesis. This suggests a potentially attractive
role of a local or systemic TGF application in prevention
or treatment of aseptic loosening.

 Another question is whether TGF-ß1 serum concen-
tration could possibly be a predictive marker for the
prosthesis loosening or a factor indicating the use of
specific prosthesis type.

The data presented in our paper should encourage an
additional prospective investigation to establish if the
patients with low TGF-ß1 serum level are more likely to
develop prosthesis loosening.

 Our study demonstrates significant differences in
local and systemic TGF-ß1 concentration between the
patients with loosening of the hip prostheses caused by
wear and osteolysis and mechanical instability. This fact
should help in interpretation of the studies describing the
loosening of different prostheses types or in planning new
studies.
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