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Botcement wordt al ruim 40 jaar gebruikt voor het verankeren van gewrichtsprotheses aan 

bot. De laatste 30 jaar wordt ook botcement gebruikt, waaraan een antibioticum is 

toegevoegd, met het doel infecties tegen te gaan. Het werkingsmechanisme van 

antibioticumhoudend botcement wordt echter nog steeds slecht begrepen. In Chapter 1 wordt 

een beschouwing gegeven van de achtergronden van botcement, prothesegerelateerde 

infecties en antibioticumhoudende botcementen. Het infectiepercentage van 1% tot 2% van 

alle implantaten, zoals dat gevonden wordt met klassieke microbiologische methoden, zou 

wel eens een onderschatting kunnen zijn. Besmetting tijdens de operatie is waarschijnlijk de 

belangrijkste bron van deze infecties. Zulke infecties zijn berucht om hun slechte 

genezingspercentages vanwege het feit dat de bacteriën leven in een zogenaamde biofilm. 

Hierin vormen bacteriën na aanhechting op een oppervlak een slijmlaagje, waardoor ze 

beschermd worden tegen het verdedigingssysteem van het lichaam, maar ook tegen 

antibiotica. Antibioticumhoudend botcement heeft tot gevolg dat minder bacteriën kunnen 

overleven, waardoor de kans op infectie afneemt en de genezingspercentages bij 

infectiebestrijding stijgen. Echter, recent is het optreden van antibioticaresistentie onder 

bacteriën in verband gebracht met het gebruik van antibioticumhoudend botcement. 

 

Een antibioticum wordt in twee fasen uit botcement afgegeven; een piekafgifte in de 

eerste uren, gevolgd door een gestaag dalende, maar doorgaande afgifte die nog maanden 

meetbaar is. De verklaring van dit patroon blijft een raadsel voor biomedici. De onopgeloste 

vraagstukken wat betreft het werkingsmechanisme van antibioticumhoudend botcement 

enerzijds en de aard van de antibioticaresistentie anderzijds maken verder onderzoek naar de 

interactie tussen antibioticumhoudend botcement en bacteriën noodzakelijk. Veel 

onderzoekslijnen proberen ondertussen de verminderde gevoeligheid van biofilm bacteriën te 

doorbreken. Gebruik van ultrageluid is een voorbeeld van zo een poging. Ultrageluid is 

geluid met een toonhoogte die boven het hoorbare bereik ligt. Dit heeft op zich geen effect op 

biofilms. Als dit ultrageluid echter gecombineerd wordt met een bepaald antibioticum blijkt 

dat het antibioticum effectiever wordt. Dit wordt wel het bio-acoustisch effect genoemd. 

Soortgelijk ultrageluid wordt de laatste tijd wel gebruikt in systemen waarin een 

geneesmiddel langzaam uit een andere stof wordt afgegeven. Gezien het feit dat veel van de 

antibiotica die in botcement zitten er tot in lengte van jaren in vast blijven zitten, zou 

ultrageluid een rol kunnen spelen in het aanboren van dit anders nutteloze reservoir. 
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Het doel van het werk, dat in dit proefschrift wordt beschreven, is daarom inzicht te 

krijgen in het werkingsmechanisme van antibioticumhoudend botcement. Meer in detail werd 

de afgifte van antibiotica onder nagebootste levensechte omstandigheden en het effect dat 

deze afgifte had op bacteriën onderzocht. Een tweede doelstelling is het onderzoeken van de 

mogelijkheid het antibioticumreservoir, dat in antibioticumhoudend botcement blijft zitten, 

door middel van ultrageluid aan te boren. 

 

Er zijn talrijke onderzoeken gepubliceerd over de afgifte van het antibioticum 

gentamycine uit verschillende botcementen. Tot op heden heeft geen enkele van deze 

onderzoeken de werkelijke antibioticumconcentratie aan het oppervlak van het botcement in 

het lichaam kunnen schatten. In het lichaam bestaat er een spleet van slechts 0,2 mm tussen 

het oppervlak van het botcement en dat van het bot. Het doel van onderzoek, dat voor 

Chapter 2 werd uitgevoerd, was om een methode te ontwikkelen die het mogelijk maakt om 

de antibioticumconcentratie in een soortgelijke spleet te meten. Spleten met een breedte van 

0,2 mm, een oppervlakte van 0,6 cm
2
 en een inhoud van 0,006 ml werden gemaakt door 

roestvrijstalen strips in uithardend gentamycinehoudend botcement te plaatsen. Na het 

uitharden werd het oppervlak van deze spleet blootgesteld aan 0,006 ml of 10 ml van een 

zoutoplossing, die overeenkomsten vertoont met lichaamsvloeistoffen. Binnen twee uur 

waren de gentamycineconcentraties in de spleet opgelopen tot 4 mg/ml in vier verschillende 

gentamycinehoudende CMW botcementen en Palamed G en 2,5 mg/ml in Palacos R-G. In 

het grotere volume waren de concentraties een paar honderd keer zo laag als in de spleet. Dit 

nagebootste prothesegerelateerde spleet model geeft nieuw inzicht in de klinische effectiviteit 

van antibioticumhoudende botcementen. De in dit realistische laboratoriummodel gevonden 

concentraties liggen tot 1000 keer boven de antibioticaresistentie niveaus van de meeste 

klinisch relevante bacteriestammen. 

 

De klinische ervaring en proefdieronderzoeken geven aan dat er een gunstig effect is 

van antibioticumhoudend botcement, hoewel laboratoriumonderzoeken aan hebben gegeven 

dat eerder genoemde biofilms zich kunnen vormen op deze botcementen. De 

laboratoriumonderzoeken hebben de mogelijkheid van het ontstaan van hoge 

antibioticumconcentraties in de spleet tussen botcement en bot verwaarloosd. In Chapter 3 

wordt het onderzoek naar de overleving van bacteriën in een nagebootste 

prothesegerelateerde spleet beschreven. Soortgelijke botcementblokjes als gebruikt als in 

Chapter 2 werden gemaakt uit drie commercieel verkrijgbare botcementen (CMW 1 
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Radiopaque, Palacos R en Palamed) zowel met als zonder gentamycine. Een deel van deze 

botcementblokjes werd droog bewaard, een ander deel werd drie weken lang in een 

fysiologische zoutoplossing bewaard om het antibioticum te laten uitlekken. Hierdoor werd 

de aanvankelijke piekafgifte weggevangen. De spleten in al deze botcementblokjes werden 

vervolgens beënt met bacteriën, die infecties van orthopaedische protheses hadden 

veroorzaakt. Van deze bacteriën was eerst de gevoeligheid voor gentamycine gemeten. Het 

bleek dat alle bacteriestammen konden overleven in botcement, zo lang het geen gentamycine 

bevatte. In de droog bewaarde gentamycinehoudende botcementen bleek alleen een hoog 

resistente stam te kunnen overleven, terwijl er in de uitgelekte botcementen meer stammen 

konden overleven. De hoge gentamycineconcentraties in de spleten die werden gevonden in 

Chapter 2, bleken niet in staat om de meest resistente bacteriestammen te doden. Dit zou een 

verklaring kunnen zijn voor het vinden van infecties met gentamycineresistente bacteriën bij 

gebruik van gentamycinehoudend botcement in de klinische praktijk. 

 

Biomateriaalgerelateerde infecties met antibioticaresistente stammen bedreigen het 

gebruik van biomaterialen. In de orthopaedische chirurgie heeft dit geleid tot de ontwikkeling 

van botcementen met meerdere antibiotica. In Chapter 3 werd duidelijk dat een 

gentamycineresistente stam kon overleven in een spleet in gentamycinehoudend botcement. 

In Chapter 4 was het doel de overleving van soortgelijke stammen te onderzoeken in 

botcementen waarin de helft van de gentamycine vervangen was door een ander antibioticum 

(gentamycine + clindamycine en gentamycine + fusidinezuur). Drie bacteriestammen met een 

hoge resistentie tegen gentamycine, maar verder goede gevoeligheid voor clindamycine en 

fusidinezuur, waren gekweekt als veroorzaker van infecties van orthopaedische protheses. 

Het ging om zogenaamde coagulase-negatieve stafylokokken. Met deze bacteriën werden 

opnieuw spleten in botcement beënt. Er bleek wel een trend voor het verminderd overleven 

van deze bacteriestammen bij de combinatie van gentamycine met clindamycine, maar niet 

bij die van gentamycine met fusidinezuur. Concluderend kan daarom gesteld worden dat het 

combineren van antibiotica in botcement niet vanzelfsprekend leidt tot betere resultaten dan 

bij het gebruik van gentamycine als enige antibioticum. 

 

De afgifte van een antibioticum uit botcement is onvolledig en blijft beperkt tot een 

oppervlakkige laag. Lopen op een gecementeerde prothese leidt tot een cyclische belasting 

van het botcement, waarin vervolgens scheurtjes kunnen ontstaan. Het oppervlak van een 

dergelijke scheur heeft nog niet direct met vloeistof in contact gestaan en zou zo een vers 
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oppervlak voor afgifte van het antibioticum kunnen vormen. Het doel van het onderzoek 

beschreven in Chapter 5 was om de afgifte van gentamycine uit cyclisch belast botcement te 

vergelijken met die uit onbelast botcement. Twee schaalmodellen, gebaseerd op het 

vooraanzicht van een heupprothese, werden gecementeerd met dezelfde drie commercieel 

verkrijgbare gentamycinehoudende botcementen als in Chapter 3. Beide modellen werden 

aan water blootgesteld om gentamycine te kunnen afgeven. Het ene model werd niet belast, 

terwijl het andere cyclisch werd belast met een frequentie van 5 Hz. Hierbij traden relevante 

spanningen op in de botcementmantel. Na 600 uur waren ruim tien miljoen cycli verstreken. 

Dit komt overeen met het aantal stappen dat een mens zet in vijf tot tien jaar. Cyclische 

belasting had alleen bij Palamed G gezorgd voor een toegenomen piekafgifte van 

gentamycine. Dit afgifteprofiel kon niet in verband worden gebracht met het optreden van 

scheurtjes in het botcement. Bij geen enkel botcement bleek er sprake te zijn van een 

voortdurend toenemende afgifte van gentamycine, zoals verwacht was op basis van het in het 

begin van deze paragraaf beschreven scenario. Dit zou verklaard kunnen worden door een 

mogelijke afwezigheid van contact tussen de scheurtjes middenin het botcement met het aan 

water blootgestelde oppervlak. 

 

Zoals al eerder beschreven is het afgifteprofiel van antibiotica uit botcement, gebruikt 

om infecties in gewrichtsvervangende operaties te voorkomen en behandelen, ideaal noch 

volledig. Ultrageluid wordt wel eens gebruikt om geneesmiddelen barrières te laten passeren, 

die anders onoverbrugbaar zijn. Het doel van Chapter 6 was daarom om een mogelijk effect 

van ultrageluid op de afgifte van antibiotica uit botcement vast te stellen. Er werden 

botcementblokjes gemaakt van dezelfde drie gentamycinehoudende botcementen als in 

Chapters 3 en 5. Een deel werd weer droog bewaard, terwijl een ander deel drie weken in een 

zoutoplossing werd bewaard. Specifiek voor dit experiment werd een ultrageluidopstelling 

ontwikkeld. Deze kon de botcementblokjes bestralen met een gemiddelde intensiteit van 167 

mW/cm
2
 op een frequentie van 46,5 kHz. De blokjes werden wel of niet aan het ultrageluid 

blootgesteld. Er bleek een beperkte toename van afgifte te zijn bij toepassing van ultrageluid 

op droog bewaarde blokjes. Dit was niet het geval bij de andere blokjes. Voor de 

eerstgenoemde botcementblokjes werd in een lineair regressiemodel aangetoond dat het ging 

om een statistisch significant effect. Het mechanisme achter deze observaties is nog 

onduidelijk, maar het aanwezig zijn van roeren op microniveau door het ultrageluid of een 

lokale temperatuursstijging zouden hierbij betrokken kunnen zijn. 
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In Chapter 7, de algemene discussie, wordt een meer fundamentele benadering 

genomen om achter het afgiftemechanisme van antibiotica uit botcement te komen. De 

resultaten van een onderzoek, dat samen met de afdeling natuurkunde is uitgevoerd, geven 

aan dat de aanvankelijke piekafgifte veroorzaakt wordt door het oplossen van 

antibioticumdeeltjes die gemakkelijk bereikbaar in de buurt van het oppervlak liggen, zowel 

direct als via een oppervlakteonregelmatigheid. Op de lange termijn blijkt de afgifte het 

resultaat te zijn van het zeer langzaam binnendringen van water tussen de polymeerketens 

van het botcement, dus niet door kanaaltjes in het botcement. Deze bevindingen passen ook 

bij de resultaten van Chapters 5 en 6. 

 

Vervolgens worden de methodologische aspecten van de experimenten, die in 

Chapters 2 tot en met 6 zijn uitgevoerd, kritisch beschouwd. Op basis van deze analyse 

worden vervolgexperimenten voorgesteld. Tot slot worden de conclusies van dit proefschrift 

geëxtrapoleerd naar de klinische toepassing van antibioticumhoudend botcement. Gebruik 

van antibioticumhoudend botcement lijkt effectief te zijn. Niettemin beperkt de waarde van 

antibioticumhoudend botcement zich tot de eerste dagen na implantatie. De langdurige afgifte 

van het antibioticum blijkt niet effectief te zijn, terwijl het wel enige bijwerkingen kan 

hebben. Dit roept om de ontwikkeling van een optimalere antibioticumdrager in de 

orthopaedische chirurgie. 



 

 

 


