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Samenvatting

Artrose van de knie die niet reageert op conservatieve behandeling kan met succes worden 

behandeld door middel van een totale knie artroplastiek (TKA). Verschillende ontwerpen van de 

totale knieprothese (TKP) voor primaire artrose van de knie zijn beschikbaar. Deze ontwerpen 

kunnen grofweg worden ingedeeld afhankelijk van de wijze van bevestiging aan het bot, 

gecementeerd of ongecementeerd, en het type lager, vast of mobiel. In dit proefschrift richten 

we ons op een kobalt-chroom-molybdeen legering (CoCrMo) ongecementeerde, mobiele lager 

TKP met goede klinische resultaten en lange termijn overleving. Toch worden wijzigingen 

aangebracht in het TKP ontwerp, de chirurgische instrumenten en de chirurgische benadering. 

Deze veranderingen hebben nog niet geleid tot een verbetering van de klinische uitkomst na 

een TKP. Ceramische coating van een het gewrichtsvlak van een TKP kan slijtage, wrijving en 

smering van articulerende oppervlakken verbeteren. Ceramische coating van het bot-implantaat 

oppervlak van een ongecementeerde TKP kan de osseointegratie van de prothese verbeteren. 

Verbetering van de tribologische aspecten en osseointegratie van de ongecementeerde, mobiele 

lager TKP kan de klinische resultaten verbeteren na TKA.

Het algemene doel van dit proefschrift was om de effecten van veranderingen in de coating van het 

articulaire en bot-implantaat oppervlak van de TKP, het TKP ontwerp en de botmineraaldichtheid 

op de klinische uitkomst van TKA te evalueren. De volgende doelstellingen werden geformuleerd:

- Om de toegevoegde waarde van titanium-nitride (TiN) coating te onderzoeken op 

de osteoconductie van CoCrMo implantaat materiaal, op de klinische uitkomst van 

ongecementeerde, mobiele lager TKA, en op de biocompatibiliteit en slijtage van 

orthopedisch implantaat materiaal in preklinische studies en op de overlevingskans van 

orthopedische implantaten in klinische studies.

- Om de klinische uitkomst van ongecementeerde, mobiele lager TKA te beoordelen 

wanneer wijzigingen worden aangebracht aan de afmetingen van het dijbeen en 

scheenbeen component, en de lager van de TKP en om de correlatie van een patiënt 

gerelateerde uitkomstmaat met pijn en prestatie gericht functioneren te beoordelen na 

ongecementeerde, mobiele lager TKA.

- Om complicaties gerelateerd aan osteopetrotisch bot na ongecementeerde, mobiele 

lager TKA te bestuderen, en de rol van osteocyt morfologie bij osteopetrotisch bot en 

andere botmineraal dichtheid afwijkingen bij ongecementeerde, mobiele lager TKA te 

verkennen.

Aangezien chroom en kobalt ionen negatieve gevolgen voor de groei en het metabolisme van 

gekweekte osteoblasten hebben en tegelijkertijd de osteoclastogene cytokineproductie verhogen, 

veronderstellen we, in Hoofdstuk 2, dat een TiN-gecoat CoCrMo oppervlak de osteoblast 

proliferatie en/of differentiatie verhoogt en de osteoclastogene cytokineproductie verlaagt in 

vergelijking met een CoCrMo oppervlak. Muis osteoblast-achtige MC3T3-E1 cellen werden 
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gedurende 1, 2, 4 en 7 dagen op gladde en poreuze CoCrMo en TiN schijfjes gekweekt. Na 

kweken werden celproliferatie en celdifferentiatie gemeten. De productie van de cytokinen Il-1 , 

Il-6 en TNF-! werd gekwanti!ceerd. Verhoogde proliferatie en vergelijkbare differentiatie werd 

gevonden op gladde en poreuze TiN oppervlakken in vergelijking met CoCrMo oppervlakken. 

Cellulaire Il-6 productie was hoger op poreus CoCrMo ten opzichte van poreus TiN. Il-

1  productie werd bepaald in enkele kweken op deze oppervlakken, maar TNF-! werd niet 

gedetecteerd. Onze bevindingen suggereren verbeterde osteoconductie van MC3T3-E1 cellen op 

TiN in vergelijking met CoCrMo. De rol van de door osteoblast geproduceerde osteoclastogene 

cytokines bij osteoconductie blijft onduidelijk.

Of de preklinische voordelen van TiN-coating van CoCrMo resulteren in minder postoperatieve 

synovitis en een betere klinische uitkomst van TiN-gecoate CoCrMo ongecementeerde, mobiele 

lager TKP in vergelijking met ongecoate CoCrMo ongecementeerde, mobiele lager TKP werd 

onderzocht in Hoofdstuk 3. In een gerandomiseerd klinisch onderzoek met 5 jaar follow-up, 

was er geen verschil in de postoperatieve pijn, incidentie van revisie, bewegingsuitslag, zwelling 

en de temperatuur van de knie tussen TiN-gecoate CoCrMo TKP en ongecoate CoCrMo TKP. 

Hoewel er geen klinisch voordeel van TiN-gecoate CoCrMo TKP bleek, waren de resultaten van 

TiN-gecoate CoCrMo TKP niet slechter dan van de ongecoate CoCrMo TKP.

In Hoofdstuk 4, werd een literatuurstudie verricht van de Engelse medische literatuur 

om de effecten van TiN-coating op orthopedisch implantaat materiaal in preklinische studies 

te identi!ceren en om de invloed van deze effecten op de klinische uitkomsten van TiN-

gecoate orthopedische implantaten te verkennen. In preklinische studies op biocompatibiliteit, 

toonden de helft van de studies een verhoogde proliferatie van cellen gekweekt op TiN-gecoat 

implantaat materiaal ten opzichte van het controle materiaal. Differentiatie van cellen gekweekt 

op TiN-gecoat implantaat materiaal was vergelijkbaar met het controle materiaal. De meeste 

preklinische studies met betrekking tot slijtage liet een vermindering zien van ultrahoog 

moleculair gewicht polyetheen (UHMWPE) slijtage en verhoogde krasbestendigheid op TiN-

gecoat implantaatmateriaal in vergelijking met hun controles. Klinische cohort studies van 

TiN-gecoate orthopedische implantaten lieten een hoog overlevingspercentage zien van 92% 

tot 100% met een gemiddelde follow-up van 15-79 maanden, met uitzondering van een studie 

met een overlevingspercentage van 56% bij 26 maanden follow-up. Preklinische studies met 

betrekking tot slijtage en klinische case reports demonstreerde verhoogde slijtage, falen van de 

coating, corrosie van de coating en slijtage ten gevolge van metaalpartikels afkomstig van de 

prothese na falen van de coating. Dit kan te wijten zijn aan de verschillende coatingprocessen van 

titaniumlegeringen. Daarom moet het TiN-coating proces geoptimaliseerd en gestandaardiseerd 

worden voor gewrichtsoppervlakken gemaakt van een titanium legering. Er zijn geen meldingen 

van klinische bijwerkingen van TiN-coating van CoCrMo TKP. Omdat TiN-coating van 

ongecementeerde, mobiele lager CoCrMo TKP een positieve invloed zou kunnen hebben op 

aseptische loslating door verbeterde osseointegratie en vermindering van UHMWPE slijtage, 
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is verder onderzoek nodig naar de klinische lange termijn resultaten van TiN-gecoate CoCrMo 

TKP. 

In de afgelopen jaren is er een verschuiving van de ziekte-gerichte zorg naar de patiëntgerichte 

zorg gekomen. Om de uitkomst van ongecementeerde, mobiele lager TKA tegenwoordig te 

evalueren, zijn patiëntgebonden uitkomstmaten (PROM) steeds belangrijker geworden. Een 

vragenlijst, de Oxford Knee Score (OKS) en zijn subscores voor pijn (PCS) en functie (FCS), 

werd gecorreleerd aan de Visual Analogue Scale score voor pijn (VAS), de Knee Society Score 

(KSS), en een prestatiegerichte functiescore de DynaPort Knie Score (DKS) in Hoofdstuk 5. 

Onze hypothese was dat er een hogere correlatie bestaat tussen de OKS en pijn dan tussen de 

OKS en prestatiegericht functioneren. Alle scores verbeterden na de operatie. Van alle scores, 

werd alleen de DKS beïnvloed door geslacht, leeftijd en preoperatieve body mass index. De 

gemiddelde postoperatieve OKS en OKS PCS toonde een hoge correlatie met de VAS. De 

gemiddelde postoperatieve OKS en OKS FCS toonde een matige correlatie met de DKS. De 

gemiddelde postoperatieve KSS toonden hoge correlaties met de OKS, de OKS PCS en de OKS 

FCS. De interne consistentie van de onderdelen van de OKS PCS namen toe tijdens de follow-up 

en bereikte een Cronbach’s   van 0.9 die aangeeft dat de onderdelen in een vragenlijst overbodig 

worden. De onderdelen van de OKS PCS worden mogelijk oververtegenwoordigd, waarbij de 

nadruk op pijn ligt binnen de totale OKS. Deze bevindingen suggereren dat de OKS meer 

gerelateerd is aan pijn dan aan prestatiegericht functioneren. Dit is belangrijk wanneer de OKS 

als PROM wordt gebruikt om de kwaliteit van de orthopedische behandeling van patiënten met 

een TKA te evalueren.

In Hoofdstuk 6, werd de introductie van een nieuwe versie van een bestaande ongecementeerde, 

mobiele lager TKP, de Low Contact Stress (LCS) geëvalueerd. In een retrospectief cohortonderzoek 

met 5 jaar follow-up, werd incidentie van revisie en re-operatie, KSS, OKS, en de bewegingsuitslag 

van de knie van de oude versie ongecementeerde, mobiele lager TKP, de LCS Classic, vergeleken 

met de nieuwe versie, de LCS Complete. Er was geen verschil in incidentie van revisie tussen 

de LCS Classic (3%) en de LCS Complete (5%). Er was geen verschil in gemiddelde KSS en 

OKS tussen de LCS Classic en de LCS Complete. Echter, een groter percentage patiënten met 

een LCS Complete scoorde in het laagste kwartiel van de subscore van de KSS, de KSS Knee. 

Bovendien werd meer dan 5 graden "exiecontractuur alleen gevonden bij patiënten met een 

LCS Complete. Dit suggereert een klinisch relevant verschil van de LCS Complete met de LCS 

Classic, na invoering van de LCS Complete. Het is niet bekend of dit wordt veroorzaakt door 

de verandering in het ontwerp en de bijbehorende chirurgische technieken en instrumenten. 

Nader onderzoek in toekomstige studies met de introductie van nieuwe ontwerpen TKP zijn 

nodig, omdat introductie van een nieuw ontwerp zou kunnen leiden tot suboptimale klinische 

resultaten.

In Hoofdstuk 7, werd bot van patiënten met verschillende botmineraaldichtheid (BMD), 

wat werd verwijderd tijdens ongecementeerde, mobiele lager TKA, gebruikt om de mogelijkheid 
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dat osteocyt morfologie een rol zou spelen bij diverse bot pathologieën met verschillende BMD 

verkent. In bot met verschillende pathologie en met verschillende BMD, zijn matrix spanningen 

als gevolg van externe belasting verschillend. Deze matrix spanningen worden waarschijnlijk 

waargenomen door de osteocyten, de vermeende bot mechanosensors. De mechanische 

gevoeligheid van osteocyten lijkt sterk te worden beïnvloed door hun morfologie. Confocale laser 

scanning microscopie en nano-CT werd gebruikt om kwantitatief 3D morfologie en uitlijning 

van osteocyten en osteocyt lacunes te bepalen in humaan bot van proximale tibiae met relatief 

laag (osteopenie), medium (osteoartrose) en hoog (osteopetrose) BMD. Osteopenische osteocyten 

waren relatief groot en rond, osteopetrotische osteocyten klein en schijfvormig, en osteoartritische 

osteocyten groot en langwerpig. Osteopenische osteocyt lacunes vertoonde 3.5 maal groter 

volume en 2.2 maal groter oppervlak dan osteoartritische lacunes, terwijl osteopetrotische 

lacunes 1.9 maal groter waren en een 1.5 maal groter oppervlak dan osteoartritische lacunes 

liet zien. Osteopetrotische osteocyt lacunes hadden een lager alignement dan osteopenische en 

osteoartritische lacunes zoals aangegeven door de lagere graad van anisotropie. De verschillen 

in de driedimensionale morfologie van osteocyten en de lacunes in de lange beenderen van 

verschillende bot pathologieën met verschillende BMD kan een aanpassing aan de matrix 

spanning weerspiegelen als gevolg van verschillende externe belasting condities. Aangezien 

de directe waarneming van de matrix spanning waarschijnlijk door de cellichamen plaats 

vindt, geven de verschillen in osteocyt en osteocyt lacune morfologie de verschillen in osteocyt 

mechanogevoeligheid aan. De precieze relatie tussen osteocyt morfologie en bot architectuur is 

complex en verdient nadere studie.

Autosomaal dominante osteopetrose (ADO) is een scleroserende botaandoening als gevolg 

van het falen van osteoclasten om bot te resorberen. De verhoogde kans op iatrogene fracturen 

als gevolg van sclerotisch bot veroorzaakt problemen tijdens prothesiologie in ADO. ADO is 

verdeeld in twee typen op basis van radiologische bevindingen, risico op botbreuken, genmutatie 

en osteoclastactiviteit. Men heeft voorgesteld om ADO type I te duiden als “hoge botdichtheid 

stoornis” in plaats van een type osteopetrose. De verschillen tussen ADO type I en type II suggeert 

dat er sprake is van minder broos bot bij patiënten met ADO type I, en dus een kleinere kans 

op peroperatieve fracturen tijdens ongecementeerde TKA ten opzichte van ADO type II. Een 

klinische casus van een ongecementeerde, mobiele lager TKA in een jonge patiënt met ADO 

type I werd gepresenteerd in Hoofdstuk 8. Postoperatieve röntgenfoto toonde een $ssuur distaal 

van de conus van de tibiacomponent die stabiel werd geacht. Na één jaar was de patiënt pijnvrij 

en had een kniebuiging van 110 graden. De postoperatieve röntgenfoto na 1 jaar toonde geen 

tekenen van de eerdere $ssuur. Tijdens de follow-up, werd een totale heupprothese verricht en 

de bekende grote problemen zoals die worden gezien bij totale heup artroplastiek in ADO type 

II werden ervaren. Daarom zijn de verschillen tussen ADO type I en type II ADO mogelijk niet 

klinisch relevant voor de kans op iatrogene fracturen tijdens prothesiologie bij patiënten met 

ADO.
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Tenslotte wordt in Hoofdstuk 9, de resultaten en de beperkingen van de studies bediscussieerd 

en in een bredere context in drie delen besproken; osteopetrose, titanium-nitride coating en 

klinische resultaten met betrekking tot ongecementeerde, mobiele lager TKA.


