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Alergia na tytan i implanty
W³asnoci tytanu spowodowa³y, ¿e znalaz³ on zastosowanie w implantach
u¿ywanych w ortopedii, stomatologii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej.
Jednak¿e od 1966 r. pojawi³y siê opisy przypadków sugeruj¹ce uboczne reakcje po
przeszczepach tytanowych. W wiêkszoci przypadków s¹ to metalozy lub przetoki.
Czasami maj¹ postaæ wyprysków, rumieni, wi¹du i inne w rejonie przeszczepu
sugeruj¹c odczyn alergiczny. Dodatni test skórny p³atkowy potwierdza jedynie w
20% przypadków alergiê kontaktow¹. Zasadniczym problemem opisywanych zjawisk
jest brak standaryzowanych metod do diagnostyki alergii na tytan. Potwierdzenie
alergii w tych przypadkach wymaga tak¿e wykluczenia reakcji podra¿nieniowych i
toksycznych, infekcyjnych reakcji autoimmunizacji. Alergia na implant tytanowy w
wietle danych klinicznych wydaje siê byæ narastaj¹cym lecz na razie rzadkim
problemem.

Titanium allergy and implants
The traits of titanium caused that it is one of the most important composites of
implants used in orthopedics, stomatology, cardiosurgery and vein surgery. However, since 1966 case reports suggesting side effects to titans implants have been
published. In most cases they are described as metalosis or fistulas. Sometimes
they have a form of eczema, skin rash, itching and others in the area of implant
suggesting the allergic reaction. Titanium patch test confirmed contact allergy only
in 20% of cases. The main problem to describe these phenomena is the lack of
standardized methods of titanium allergy diagnostics. The confirmation of allergy
in all these cases requires also exclusion of irritants or toxic reactions, infection or
autoimmunity reaction . The allergy to titanium in the light of clinical data seems to
be increasing, but as yet a rare problem.
Tytan jest metalem lekkim, o du¿ej wytrzyma³oci mechanicznej. Jest odporny na korozjê i dobrze tolerowany w rodowisku
tkankowym. Spe³nia zatem wymagania stawiane nowoczesnym
biomateria³om metalowym wykorzystywanym w medycynie jako
regeneruj¹cy obcy przeszczep. Ponadto tytan (TiO2 - E 171) jako
nietoksyczna substancja wybielaj¹ca, daj¹ca po³ysk (a pearling
agent) stosowana w przemyle spo¿ywczym, kosmetycznym, farbach, w pastach do zêbów, gumach do¿ucia, plastikowych torbach, wyrobach metalowych, wyrobach bi¿uteryjnych nietoksyczny. Dziêki dobrej osseointegracji i biotolerancji tytan i jego stopy
wykorzystywane s¹ do produkcji endoprotez stawów, zewnêtrznych stabilizatorów i sztucznych koñczyn oraz innych metalowych
elementów (p³yty, ruby, gwodzie, klamry, spinki) stosowanych
w ortopedii, ortodoncji (implanty zêbowe, mosty dentystyczne) i
kardiochirurgii (sztuczne zastawki, rozruszniki) chirurgii naczyniowej (stenty naczyniowe) a tak¿e w chirurgii ogólnej.
Stopy niklowo-tytanowe (Nitinol) posiadaj¹ce pamiêæ kszta³tu
(po dostarczeniu energii wracaj¹ce do uprzednio zapamiêtanego
kszta³tu) wykorzystywane s¹ jako ³uki ortodontyczne, stenty przywracaj¹ce dro¿noæ naczyñ krwiononych, jelit, przewodów ¿ó³ciowych i dróg moczowych i protezy naczyniowe. Implanty tytanowe s¹ polecane jako bezpieczne zw³aszcza u uczulonych na
Ni, Cr, Co, Pallad pod warunkiem, ¿e nie zawieraj¹ uczulaj¹cych
metali.
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Metale a wród nich tytan s¹ chêtnie wykorzystywane do budowy implantów maj¹cych funkcjê konstrukcji nonej ze wzglêdu na wiêksz¹ wytrzyma³oæ mechaniczn¹ ni¿ inne materia³y (tworzywa szkliste, ceramika) nawet tworz¹ce z koci¹ wi¹zania chemiczne (bioaktywne). Najczêciej stosowanymi stopami w ortopedii s¹ stal nierdzewna [zawieraj¹ca nikiel, chrom, molibden],
stopy kobaltowe (kobalt, chrom, molibden) i stop tytanowy (tytan,
aluminium). Te same rodzaje stopów mog¹ ró¿niæ siê miêdzy sob¹
sk³adem chemicznym [1].
Metale nale¿¹ jednak do substancji czêsto uczulaj¹cych kontaktowo (10-15% populacji) [2]. Najczêciej uczulaj¹ nikiel, chrom,
kobalt, rzadziej molibden, aluminium, pallad, mied, z³oto. Tytan
dziêki doskona³ej biotolerancji [3,4] do chwili obecnej bardzo rzadko wywo³ywa³ reakcje nadwra¿liwoci. Istnieje kilka doniesieñ o
alergicznym kontaktowym zapaleniu skóry [5,6], zaburzeniach
gojenia rany z reakcj¹ ziarniniakow¹ i ja³owym wyciekiem po wszczepieniu rozrusznika [7-10] czy implantu ortopedycznego [5] z
tytanu sugeruj¹cych mo¿liwoæ udzia³u w nich alergii na ten pierwiastek. Nadal niejasne jest czy alergia na metale w tym na tytan
mo¿e byæ istotn¹ przyczyn¹ odrzucenia implantu [11]. Implanty
tytanowe polecane s¹ chorym uczulonym na nikiel, chrom czy
kobalt.
Pierwszy opis alergii na implanty o pochodzi z roku 1966 [12]
i dotyczy wyprysku w rejonie implantu (stop ze stali nierdzewnej i
kobaltu). Cz¹stki implantu mog¹ indukowaæ ró¿ne reakcje okolicznej tkanki ¿ywej: metalozê [1], osteolizê, lokalne zapalenie ziarniniakowe lub w³óknienie, ja³owe przetoki, przerost dzi¹se³ [13],
pokrzywkê, vasculitis, wyprysk, lokalny wi¹d, rumienie [7] które
mog¹ byæ przyczyn¹ np destabilizacji implantu,utraty protezy,
koniecznoci usuniêcia implantu [14-16].
Odpowied organizmu na wszczepione cia³o obce uzale¿niona jest od czynników ogólnoustrojowych (immunologicznych) i
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lokalnych oraz w³asnoci implantu (sk³ad, porowatoæ, sk³onnoæ
do reakcji chemicznych w p³ynach ustrojowych, korozji, toksycznoci poszczególnych metali wchodz¹cych w sk³ad stopu).
Reakcja ustroju na implant mo¿e byæ modyfikowana przez
technikê zabiegu wszczepienia implantu i jego stabilnoæ biomechaniczn¹, a tak¿e obecnoæ bakterii nasilaj¹cych stan zapalny i
mog¹cych wyzwalaæ m.in. reakcje alergiczne. Implanty z czystego tytanu s¹ bardzo dobrze tolerowane przez otaczaj¹ce tkanki i
z regu³y nie indukuj¹ reakcji toksycznych i zapalnych [17].
Teoretycznie metal/stop w kontakcie z ¿yw¹ tkank¹ mo¿e:
1. dra¿niæ mechanicznie, chemicznie;
2. dzia³aæ toksycznie [18,19]  reakcja na jony uwalniane
w procesie, zu¿ycia/tarcia;
3. oddzia³ywaæ na uk³ad odpornoci/immunogennie
powoduj¹c:
a.
reakcje hiperergiczne: alergiczne
lub autoimmunizacjê;
b.
reakcje supresyjne: z rozwojem infekcji
[np. na powierzchni implantu [2,20-22]
lub neoproliferacji.
Reakcja uboczna ustroju na implant mo¿e pojawiæ siê bezporednio lub po latach i zale¿y od:
1. stanu odpornoci ogólnej i lokalnej ustroju;
2. w³aciwoci implantu (jego sk³adu, reakcji korozji).
Warstwa tytanu  zwykle TiO2 na powierzchni implantu odpowiada za jego biokompatybilnoæ i opornoæ na korozjê [23]. Z
niej mog¹ siê uwalniaæ raczej nierozpuszczalne tlenki (zwykle jako
ciemne plamy wokó³ implantu powoduj¹ce przebarwienia okrelane jako metaloza  1)  bez innych konsekwencji klinicznych
[24,25] lub podtlenki  biologicznie inertne, a nie jony.
W przypadku alergii tytan i jego zwi¹zki w kontakcie z tkank¹
uwalniaj¹c cz¹stki/jony, które jako hapteny teoretycznie mog¹ ³¹czyæ siê z bia³kami tkanki mog¹ indukowaæ IgE zale¿n¹ alergiê.
Zjawisko to jednak do chwili obecnej nie zosta³o ani opisane ani
potwierdzone.
Tytan jako zwi¹zek ma³ocz¹steczkowy natomiast mo¿e alergizowaæ jako metal uwra¿liwiaj¹c swoicie limfocyty T (IV typ nadwra¿liwoci). Do indukcji tego zjawiska mo¿e dochodziæ na ró¿nych drogach:
1. jony metalu ³¹cz¹ siê z bia³kami pozakomórkowymi, wnikaj¹ do komórki prezentuj¹cej antygen (APC) i s¹ prezentowane w
kontekcie antygenów MHC II limfocytom Th (CD4+) via TCR.
2. jony metalu wnikaj¹ do wnêtrza komórki APC ³¹cz¹ siê z
bia³kami wewn¹trzkomórkowymi i po roz³o¿eniu w endosomach
przedstawione s¹ w kontekcie MHC I limfocytom Tc (CD 8+) via
TCR;
3. jony metalu aktywuj¹ limfocyty T ³¹cz¹c siê bezporednio
z MHC komórki prezentuj¹cej antygen oraz TCR limfocytu T, podobnie jak to siê dzieje w przypadku superantygenów [26-28].
Odczyny indukowane przez implant tytanowy to zwykle tzw.
metaloza, ja³owe przetoki, zmiany wypryskowe/pokrzywkowe,
rumieniowo-obrzêkowe, ziarninowe w rejonie implantu. Tytan w
implantach wymienia siê jednak tak¿e jako mo¿liw¹ przyczynê z.
przewlek³ego zmêczenia (chronic fatique syndrome), mialgie, artralgiae, vasculitis, nadka¿enie, w³óknienie oko³oprotezowe i odczyny podra¿nieniowe przy implancie [29].
U 20% osób z odczynami testem p³atkowym mo¿na potwierdziæ nadwra¿liwoæ na sk³adniki implantu [30].
Diagnostyka alergii na materia³ implantu oparta jest na wywiadzie alergologicznym, ocenie morfologicznych zmian oraz testach p³atkowych [2,11,31] z materia³em implantu i jego sk³adnikami. Opisany w roku 2000 [5] test ródskórny z surowic¹ chorego inkubowan¹ z metalem implantu wymaga badañ.
W diagnostyce alergii na implanty metalowe wa¿ne jest aby
znaæ dok³adny sk³ad stopu. Produkty deklarowane jako czysto
tytanowe mog¹ bowiem zawieraæ niewielkie domieszki innych
metali (nikiel, pallad) wynikaj¹ce z procesu produkcji [32,33]. U
chorych z alergi¹ na nikiel nawet te niewielkie iloci (0,012-0,034%)
mog¹ dawaæ objawy nadwra¿liwoci mylnie rozpoznawane jako
alergia na tytan [32].
W badaniach klinicznych [34-37] tak¿e nadal pozostaj¹: test
transformacji blastycznej limfocytów (testu proliferacji limfocytów),
test zahamowania migracji leukocytów. Modyfikacj¹ testu transformacji dla oceny nadwra¿liwoci na metale jest Melisa-test
(Memory lymphocyte immunostimulation assay) [34].
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Dostêpnoæ materia³u do testowania z którego wykonany jest
implant mo¿e byæ ograniczona. Jak wspomniano wczeniej alergia na metal implantu mo¿e rozwijaæ siê nie na sam implant lecz
produkty jego rozpadu i korozji. Testowanie materia³em fabrycznie nowym mo¿e dawaæ wynik fa³szywie ujemny ze wzglêdu na
brak obecnych produktów korozji. Wyniki fa³szywie dodatnie mog¹
byæ tak¿e efektem dzia³ania dra¿ni¹cego.
Trwaj¹ prace nad udoskonaleniem metod in vitro, próbuje siê
stosowaæ nowe  jak ocena wydzielania cytokin i chemokin, ekspresji markerów b³onowych i genów co pozwoli zwiêkszyæ ich
wartoæ w diagnostyce nadwra¿liwoci opónionej wywo³anej
przez metale implantów. Byæ mo¿e test Elispot (enzyme-linked
immunospot) dla którego opracowano protoko³y detekcji swoistej
odpowiedzi komórkowej na nikiel oka¿e siê w tym przypadku bardziej przydatny [38].
Wyniki w³asnych badañ [dane niepublikowane  2003] wskazuj¹, ¿e na 10 przypadków podejrzanych o alergiczny odczyn na
implant tytanowy (8 ortopedycznych z przetokami ja³owymi/objawami metalozy i 2 ortodontyczne) jedynie w 2 przypadkach wykazano dodatni test p³atkowy z tytanem. Cechy atopii (dodatni wywiad rodzinny, podwy¿szenie IgE w surowicy) wykazano jedynie
u 2 osób.
Istotnych informacji dotycz¹cych narastaj¹cego problemu
dostarczaj¹ opisy przypadków odczynów na implanty. W latach
80-tych Peters i wsp. [6] opisali pacjenta, który mia³ wielokrotnie
zak³adany rozrusznik pokryty tytanem i nastêpnie z powodu wi¹du, zaczerwienienia i obrzêku skóry otaczaj¹cej usuwany. Objawy pojawia³y siê kilka tygodni po wszczepieniu, a w testach p³atkowych uzyskano ++ reakcjê na cienkie p³atki metalicznego tytanu na pod³o¿u ze sztucznego potu. W testach wykazano równie¿
+ reakcjê na nikiel.
Verbov [8] doniós³ o podobnym pacjencie, u którego zaburzone gojenie rany i ja³owy miejscowy wyciek pojawia³ siê ka¿dorazowo po 4 kolejnych implantacjach pokrytego tytanem rozrusznika. Testów p³atkowych nie wykonano, a badanie histologiczne
wykaza³o reakcjê ziarniniakow¹.
Ziarniniakowe zapalenie skóry jako reakcjê na pokryty tytanem rozrusznik opisali równie¿ Brun i Hunziker [9] i Viraben i inni
[10]. Ci ostatni bezskutecznie wykonywali u pacjenta testy z dwutlenkiem tytanu oraz z kwadracikami z metalowych czêci rozrusznika. Yamauchi i wsp. [5] diagnozowali ziarniniakowe zapalenie skóry chorego z tytanowym rozrusznikiem podaj¹c mu ródskórnie w ramiê surowicê autologiczn¹, która wczeniej inkubowana by³a z eluatem tytanowym, uzyskuj¹c reakcjê pozytywn¹.
Dodatkowo w badaniu in vitro z eluatem tytanu wykazano nadwra¿liwoæ jego limfocytów.
Lalor i inni [11] opisali piêciu chorych po operacji rewizyjnej
tytanowej protezy biodra, u których badanie usuniêtej tkanki przy
pomocy przeciwcia³ monoklonalnych wykaza³o naciek makrofagów i limfocytów T (przy braku limfocytów B) sugeruj¹cy nadwra¿liwoæ na tytan. Testy p³atkowe z solami tytanu w ró¿nych
stê¿eniach (podtlenkiem, dwutlenkiem, salicylanem i taninianem)
by³y negatywne u wszystkich badanych, chocia¿ u dwóch by³a
dodatnia reakcja na maci zawieraj¹ce ich mieszaninê.
Analiza dotychczasowych wyników badañ i dowiadczeñ
zw³aszcza ortopedii wskazuje na istotn¹ rolê alergii na metale w
odczynach na implanty [39].
Wnioski
1. Alergia na tytan zawarty w implantach nadal jest zjawiskiem rzadkim.
2. Mechanizm powstawania alergii na tytan/metale implantów nie jest w pe³ni poznany.
3. Brak jest odpowiednio wystandaryzowanych testów in vivo
i in vitro w diagnostyce alergii na tytan
4. W obserwowanych odczynach istotny wydaje siê mechanizm immunologiczny zale¿ny od implantu, stanu biochemicznego okolicznej tkanki w rejonie implantu oraz stanu ogólnej odpornoci ustroju.
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