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1. Bevezetés 

 

A felnőtt populáció ízületi porcsérülése rendkívül gyakran előforduló 

probléma a mozgásszervi sebészetben. Az érett ízületi porcszövet táplálása 

avascularis, bradytrop szövet révén speciális, leginkább diffúzióval történik a 

synovialis folyadékból. Az ízületi porc idegellátással sem rendelkezik, de 

elhelyezkedése illetve a rá ható erőviszonyok mértéke és sokfélesége miatt 

fokozottan sérülékeny. A hyalinporc csökkent regenerációs képessége így 

különleges struktúrájából, valamint anatómiai helyzetéből adódik. 

Sérülékenységével fordított arányban a regenerációs képessége elenyésző. A 

hyalinporc nincs közvetlen kapcsolatban a regeneratív sejtpopulációkkal, ezért 

sérülés esetén elmarad az őssejtek illetve prekurzor sejtek beáramlása és 

szaporodása a defektus helyén. Ezért a sérülés jellegétől és nagyságától 

függően elmarad a regeneráció, vagy a porcdefektus fedése rostos porccal 

történik, melynek biomechanikailag alacsonyabb a teherviselő képessége 

(Buckwalter 1998). Ha az ízület teherviselő felszínén porcsérülés keletkezik, 

akkor várható annak kiterjedése mind méretben, mind mélységben, akár a 

subchondralis csontot is elérve, végül pedig korai arthrosis kifejlődése (Alford 

2005).  

Az ízületi porc legfontosabb funkciója, hogy rajta keresztül történik az 

erőátvitel az ízületi felszínek között, lehetővé teszi a súrlódásmentes mozgást az 

ízesülő csontvégek között, egyenletesen szétoszlatja a rá ható erőket az ízületen 

belül és csillapítja az esetleges nagyobb ütésekből származó rázkódást is. A 

hyalin porcszövet alapvető felépítése szerint a sejtek és a sejtek közötti 

extracelluláris mátrix alkotja. A chondrocyták az emberi porcban az össztérfogat 

mindössze 0,4-2%-át teszik ki az, azonban szintetizáló kapacitásukkal biztosítják 

a nagy mennyiségű extracelluláris mátrix termelését és fenntartását, mivel 

kollagénrostok, proteoglykánok és egyéb mátrixproteinek produkciójára képesek. 

Többféle faktor is hatást gyakorol a chondrocyták szintetikus aktivitására, az 

egyik legfontosabb stimulációs mechanizmus a hyalinporcra ható biomechanikai 

erők megléte (Miyanashi 2006, Kupcsik 2010, Grogan 2012). A hyalinporc 

mikroszkópos alapegysége a chondron. A chondron, a porcsejtek által alkotott 

fészkek egy porctokon belül elhelyezkedő 2-4 porcsejtből és az őket körülvevő 
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porcudvarból áll. A porcszövet mély rétegében a porcsejtek gömbölydedek, a 

felszíni rétegek felé haladva azonban egyre inkább ellapulnak.  

Az extracelluláris mátrix alkotóelemei a rostok és az amorf alapállomány. A 

hyalinporcban előforduló kollagén rostok az ízületi porc száraz tömegének kb. 

kétharmadát teszik ki. A kollagének több mint 90%-át a II. típusú kollagén alkotja, 

de a kevésbé domináns IX., X., és XI. típusú kollagén és a más szövetekben 

egyaránt megtalálható IV. és VI. típusú kollagén is előfordul itt. A kollagénrostok 

fizikai tulajdonságai szerint nyújthatóságuk kicsi, szakító szilárdságuk viszont 

nagy. A kollagénrostok ízületi porcban fellelhető térbeli orientációja jellegzetes: a 

felszínes zónában a felszínnel párhuzamosan, a mély zónában arra 

merőlegesen, a kettő között gótikus ívekhez hasonló árkádokat alkotva, míg a 

sejtcsoportok körül fészekszerűen helyezkednek el (1. Ábra). 

 

 

 

1. Ábra. Kollagénrostok jellegzetes térbeli orientációja az ízületi porcban 

 

 

Az ízületi porc a kollagénrostok lefutásának és a chondrocyták alakjának 

megfelelően négy zónára oszlik, melyek az ízületi üreg felől a csontos alap felé 

haladva a következők:  
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 Felületi zóna (szuperficiális/tangenciális zóna): porcfelszínnel 

párhuzamosan futó kollagénrostokat tartalmaz. A sejtek laposak, 

összenyomottak.  

 Átmeneti zóna (tranzícionális zóna): kerek porcsejteket és nagyméretű 

proteoglikán molekulákat tartalmaz. 

    Mély zóna (radiális zóna): ízületi porcszövet legvastagabb rétege, a rá 

ható mechanikai erők elosztásában vesz részt, és ellenáll az összenyomó 

erőknek; itt a kollagénrostok az ízfelszínre merőlegesen futnak. 

 Mészlerakódásos porczóna (kalcifikált zóna): legmélyebb porcréteg, 

elválasztja az ízületi porcot az alatta fekvő subchondralis csonttól, erős 

kapcsolatot is biztosít a csont és a porcréteg között. 

Az amorf alapállomány 65-80%-a víz, ezen kívül glükózaminoglikánokat 

(GAG), proteoglikánokat (PG), glikoproteineket (GP) tartalmaz. A legfontosabb 

glükózaminoglikánok a heparán-szulfát (HS), kondroitin-szulfát (CS), dermatán-

szulfát (DS), keratán-szulfát (KS), és a nem szulfatált szerkezetű hyaluronsav, 

amelyek ismétlődő diszacharid-egységekből állnak. A glükózaminoglikánok 

rendszerint nem önmagukban, hanem többszörösen egy fehérjelánchoz (core 

protein) kapcsolódva helyezkednek el, így alkotják a proteoglikánokat, melyek 

további agglomerációja révén negatív töltésű óriásmolekulák képződnek.  

A porc típusos proteoglikánja az aggrekán. Az aggrekán központi 

fehérjéjéhez körülbelül száz kondroitin-szulfát és körülbelül harminc keratán-

szulfát glükózaminoglikán oldallánc kapcsolódik kovalensen. Az aggrekán 

aggregátum egy hyaluronsav lánchoz kötőfehérje (link protein) közbeiktatásával 

kapcsolódva számtalan proteoglikán oldalláncot tartalmaz (2. Ábra).  
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2. Ábra. Aggrekán molekula szerkezeti vázlata. KS: keratán-szulfát, CS: 

kondroitin-szulfát, G1, G2, G3: globuláris domének. (Aspberg A. anyagából, 

2012.) 

Az aggrekán aggregátum glükózaminoglikán oldalláncainak révén 

hatalmas molekulatömegű, elérheti a 100.000-200.000 KDa méretet is, és 

jelentős polianions aktivitással rendelkezik, így nagy vízkötő kapacitású 

(Montreuil 1997). Az ízületi porc legjellemzőbb specialitása ez a nagy vízkötő 

kapacitás, amely által a porc egyedülállóan rugalmas, de mégis ellenálló 

szerkezete alkalmas a számára kijelölt biológiai funkció kivitelezésére.  

További, a porcban előforduló proteoglikánok a versican, a perlecan, a 

sejtfelszíni transzmembrán proteoglikánok, mint a syndecan és a glypican, és az 

úgynevezett kis molekulájú leucinban gazdag proteinek (SLRPs): decorin, 

biglycan, fibromodulin, és a lumican. A glikoproteinek táborába tartoznak a 

fehérjevázból és oligoszacharid oldalláncból álló nectinek: egy képviselőjük, a 

chondronectin a chondrocyta sejtmembránjának a mátrixhoz való rögzítéséért 

felelős.  

Az ízületi porc speciális szerkezete révén immunprivilegizált helyzetben 

van, az extracelluláris mátrix mintegy elzárja a chondrocytákat a szervezet saját 

immunrendszerétől. Ez a tulajdonság segítheti az átültetett porcszövet szöveti 

rejekció nélküli alkalmazhatóságát.  
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1.1.  Ízületi porcsérülések jellemzői és a porcdefektusok 
osztályozása 
 

A porcdefektusok első klasszifikációját Outerbridge dolgozta ki a 

makroszkópos porcfelületi változások figyelembevételével (Outerbridge 1961) a 

következők szerint:  

 Grade I: porcterület egyenetlenné válik, felpuhul, ödémássá válik  

 Grade II: porc fragmentációja, fissuraképződés 1,25 cm átmérőjű vagy 

annál kisebb porcterületen 

 Grade III: porcfragmentáció, fissurák jelenléte 1,25 cm átmérőnél 

nagyobb porcterületen 

 Grade IV: csontfelszínig kiterjedő erózió. 

 

Az Outerbridge-klasszifikáció hátránya, hogy a porcdefektus lokalizációját 

nem veszi figyelembe, ennek ellenére maga a felosztás ma is használatos és 

elterjedt a klinikai gyakorlatban. Az eredeti osztályozás után számos más, 

kiterjedtebb szempontok által kialakított klasszifikáció is napvilágot látott. A 

Lysholm-score beosztása szerint az 1. fokozat porcfelpuhulást, 2. fokozat 

porcfragmentációt, 3. fokozat a subchondralis csont felszínéig kiterjedő teljes 

porcdestrukciót jelent (Lysholm 1987). Az International Cartilage Repair Society 

(ICRS) a porcdefektusok és a lehetséges porcpótlási eljárások egységes, 

standardizált értékelésére egy új klasszifikációs rendszert dolgozott ki (ICRS 

Cartilage Injury Evaluation Package) (Brittberg 1998). Ez a felosztás elsősorban 

a porclézió mélységére és kiterjedésére fókuszál az IKDC (International Knee 

Documentation Committee) rendszer felhasználásával. A beosztás előnye, hogy 

az egyes fokozatok nagyrészt megfeleltethetők a mágneses rezonanciás (MRI) 

vizsgálatok során látott elváltozásoknak, azzal kompatibilisek. Az arthroszkópos 

lelet alapján a következő stádiumok különíthetők el a porckárosodás létrejöttekor 

az ICRS klasszifikáció szerint: 

 

Grade 0 – makroszkóposan normál porcfelszín  

Grade 1 – majdnem teljesen ép porcfelszín 

A. felpuhulás és/vagy fibrilláció  

B. felületes fissurák és repedések 
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Grade 2 – abnormális porcfelszín, ahol a porcdefektus a porcvastagság 

       kevesebb, mint 50%-át érinti  

Grade 3 – súlyosan abnormális 

A. defektus a porcvastagság több, mint 50%-át érinti, a kalcifikációs zóna 

kivételével 

B. defektus a kalcifikációs zónáig leterjed 

C. defektus a subchondralis csontot eléri, de a felszíni csontlemezt nem 

töri át 

D. defektus a subchondralis csontot eléri, a felszíni csontlemezt nem töri 

át, de egyúttal a környező porcfelület hólyagosodása megjelenik 

Grade 4 – súlyosan abnormális  

 A. és B. teljes vastagságú osteochondralis defektusok a subchondralis 

     csont változó mélységét érintve 

 

Mivel az ízületi porc nagy mechanikai terhelésnek van kitéve, így 

kisméretű porcsérülés kialakulása esetén is számolni kell annak kiterjedésével 

illetve hátrányos biomechanikai következményekkel. A porckárosodások nagyobb 

hányada az ízületek terhelő felszíneit érinti, melynek fokális chondralis és 

osteochondralis defektusai gyakran okoznak nagy megterhelést (fájdalom, ízületi 

duzzanat, elakadás-érzés, ízületi instabilitás) a mozgásszervi betegek számára. 

Az ízületi porcsérülések csoportján belül célszerű megkülönböztetni az 

osteoarthritis talaján kialakuló, gyakran idősebb populációban jelentkező 

porcdegenerációt (Brittberg 2016) és a gyakran traumás behatásra, fiatalabb 

életkorban létrejövő porcléziókat, melyek műtéti megoldására a porcszöveti 

rekonstrukciós eljárások egyre szélesedő tárháza jelenthet alternatív megoldást 

(Armiento 2018). Az osteoarthritisek optimális kezelése az EULAR (European 

League Against Rheumatism) irányelvei szerint magában foglalja a farmakológiai 

és nem-farmakológiai terápiás lehetőségek egyidejű alkalmazását (Fernandez 

2013, Hochberg 2012). A gyógyszeres terápiák közül szóba jöhetnek a per os 

szedhető chondroprotektív táplálékkiegésztők, a per os vagy lokálisan 

alkalmazott nem-szteroid típusú gyulladáscsökkentő szerek (NSAID) az 

intraarticularis alkalmazású injekciók, mint a kortikoszteroidok, 

lokálanesztetikumok, vagy az ízületi folyadék viszkoelasztikus tulajdonságait 
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utánzó viszkoszupplementációs szerek. A nem-farmakológiai megoldások főleg a 

fiziko- és fizioterápia különböző eljárásainak felhasználását jelentik. Ezek a 

terápiás lehetőségek főként a kis kiterjedésű, kezdődő és felszínes porcsérülések 

fennállása esetén alkalmazhatóak.  

 

 

1.2.   A fokális porcdefektusok kezelési lehetőségei 

 

Az ízületi terhelő felszíneken megjelenő fokális, teljes porcvastagságot 

elérő vagy osteochondralis defektusok kezelésében nincs egységesen kialakult 

kezelésre vonatkozó álláspont. A debridement és lavage vagyis az ízületi üreg 

„kitakarítása” és „kimosása” gyakorlatilag a porcdefektus tisztítását, a leváló 

porcdarabkák, az esetlegesen létrejött csontos felrakódások, és a synovialis 

membrán gyulladásban lévő területeinek eltávolítását foglalja magába. Az eljárás 

akkor jöhet szóba, ha a porckárosodás eredményeképpen a leváló, ízületi 

folyadékban szabadon úszó partikulumok, illetve a synovitis okozta 

megnövekedett mennyiségű és megváltozott összetételű ízületi folyadék további 

panaszokat okoz. Régebben a klinikai gyakorlatban önállóan alkalmazott eljárás 

volt, mára már csak arthroscopiás feltárás esetén, mint részbeavatkozás 

használatos. Segítségével csak átmeneti illetve részleges javulást vagy a 

folyamat progressziójának lassulását lehet elérni. Ezzel szemben a további 

műtéti kezelési lehetőségek, a valódi porcfelszínképző eljárások a porcléziók 

megszüntetésére törekednek, mely során egyrészt a csontvelő-stimulációs 

(reparációs), másrészt a rekonstrukciós irányvonalat követik.  

 

Az ideális porcpótlási módszer követelményei: 

 a kezelt, primer ízületi porcdefektus területén hyalinporc épüljön ki 

 a kialakult újdonképződött porcszövet jól integrálódjon a környező ép 

porcterületekhez 

 minimál invazív technika alkalmazásával legyen kivitelezhető 

 kisebb megterhelést jelentsen a beteg számára 

 rövid rehabilitációs időt vegyen igénybe 

 gazdaságos legyen 
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Periosteum- és perichondrium–explantátumok átültetése 

 Az önálló periosteumlebenyek átültetése, mint a chondralis defektusok 

egyik kezelési lehetősége kezdetben nagy érdeklődést kapott (Ritsilä 1994). A 

periosteum kambium rétege pluripotens sejteket tartalmaz, melyeket először 

megfelelő aerob tenyésztő közegben szükséges tartani az optimális chondrogén 

potenciál eléréséhez (O’Driscoll 1999, 2001), majd ezt követően visszaültetni a 

defektus helyére. Hosszú távon az így indukált porcszövet minősége azonban 

nem tartható fenn (Martin-Hernandez 2010), bár a periosteum lebeny 

felhasználása, mint részbeavatkozás megtartható az I. generációs autológ 

chondrocyta implantációs technika alkalmazásakor (lásd később). A 

perichondrium-átültetéssel kapcsolatban kevesebb tapasztalat van, többek között 

azon okból, mivel a perichondrium lebeny varrása jóval nehezebb 

műtéttechnikailag, mint a periosteum (Lubiatowski 2001).  

 

Csontvelő-stimulációs technikák 

A csontvelő-stimulációs technikák, mint az abráziós arthroplastica, a 

subchondralis felfúrás, illetve a microfractura alapja az, hogy a subchondralis 

csontból fúrt lyukakon, illetve a szabad, porcmentes, kimart csontfelületen 

keresztül a csont spongiosa állományából származó csontvelői mesenchymalis 

őssejtek a porcdefektus helyére migrálnak. A cél az, hogy az adott területen 

progenitor sejtekként, mint porcszöveti prekurzorok, chondrogén sejtekké 

alakuljanak át és lehetőség szerint pótolják a károsodott porcszövetet (Ficat 

1979, Johnson 2001, Steadman 2003).  A relatíve könnyű végrehajthatóságuk 

mellett azonban sarkalatos pont, hogy a képződött reparációs szövet mind 

viszkoelasztikus, mind pedig biomechanikai tulajdonságait tekintve alulmarad a 

hyalinporchoz képest. A kiváló eredményt mutató rövidtávú utánkövetés ellenére 

a hosszútávú eredmények nem váltották be a hozzájuk fűződő reményeket (Saris 

2009, Mithoefer 2009). 

 

Abrasios arthroplastica 

 Az 1986-ban, Johnson és munkacsoportja által elsőként leírt eljárás során 

a szabadon maradó subchondralis csontfelület felszíni rétegének eltávolítása 

történik egy arthroscopos gömbmaró eszköz segítségével. Az alapvető 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martin-Hernandez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20117630
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elgondolás szerint e felszíni csontréteg, halott csontfelületként, mint sequester, 

gátolja a porcregenerációt, így azt eltávolítva megindulhat a porcregeneráció 

(Johnson 1986). Önálló klinikai alkalmazása ma már nem korszerű. 

 

 

Subchondralis felfúrás („drilling”, Pridie-féle felfúrás) 

 E műtéti lehetőség során a subchondralis csontrétegen számos fúrt lyukat 

ejtve, a keletkező vérző felületen keresztül pluripotens mesenchymalis őssejtek 

jutnak a felszínre, ott reparatív rostos porcszövetet képeznek (Insall 1967). 

Pozitív mellékhatásként a degeneratív elváltozásokat kísérő, a subchondralis 

csontban fellépő megnövekedett intraossealis nyomást csökkenti, bár a 

csontfelület kongruenciáját hátrányos módon befolyásolja. A kezdeti jó 

tapasztalatok nem hozták meg az áttörést, így fokozatosan háttérbe szorult a 

mindennapi klinikai gyakorlatban. 

 

 

Microfracture technika 

 Az előző eljárások továbbfejlesztéseként jelent meg a microfractura, amely 

során a porcdefektus területén egy speciális árszerű eszközzel multiplex 

mikrorepedéseket lehet létrehozni a subchondralis csontfelszínen, annak 

regenerációját célozva (Steadman 1999). A perforációk 3-4 mm távolságra és kb. 

4 mm mélységben történnek, a pontszerű vérzések illetve a csontvelőből 

származó zsírcseppek megjelenéséig. Az árszerű eszköz használata segít 

elkerülni a fúró illetve a gömbmaró hője okozta necrosist, a furatok között 

létrejövő radier berepedések pedig optimálisak a regenerátum megtapadásához.  

A vérző felszín biztosítja az alvadékképződést, mely a mesenchymalis őssejtek 

beáramlásával lehetőséget teremt a rostos porcszövet irányába történő 

differenciálódásra. Előnye, hogy kontrollált mélységben történhet a beavatkozás, 

és a hajlított eszközzel még a nehezen elérhető porcfelületek is kezelhetők. 

Jelenleg az egyszerű végrehajthatóság miatt széles körben elterjedt 

beavatkozás, bár szintén gyengébb minőségű rostos porc képzésére alkalmas. 
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Porcbeültetési technikák 

A rekonstrukciós technikák autograft, allograft felhasználásával vagy 

szintetikus anyagokkal pótolják a sérült porcterületet. Ebbe a csoportba 

sorolhatók az osteochondralis autograftok illetve allograftok, a mozaikplasztika és 

az autológ chondrocyta implantációs (ACI) technika is. 

 

 

Osteochondralis allograft 

Az osteochondralis allograftok felhasználása a porcdefektusok 

kezelésében ma is reneszánszát éli.  Az alapvető elgondolás szerint érett 

orthotopikus hyalinporc átültetése történik életképes chondrocytákkal, amelyek az 

allograft tárolása alatti körülményeket túlélve, metabolikus aktivitásukkal 

fenntartják az őket körülvevő kollagénrostos mátrixot (Görtz 2006). Az ízületi 

hyalinporc kiválóan alkalmas a más donorból történő átültetésre, mert a 

chondrocyták az általuk termelt extracelluláris mátrixba ágyazódva relatíve 

védettek a donor szervezet immunológiai védekezésével szemben (Langer 

1974). Kezdetben felmerült a friss osteochondralis allograftokkal szemben 

korlátozó tényezőként az esetlegesen átvihető kórokozók lehetősége. Ezt 

elkerülendő, az allograftok hypothermiás körülmények között, tenyésztő 

közegben tárolhatók, mely idő alatt a donorszövet részletes szerológiai és 

bakteriológiai tesztelése megtörténhet. A tárolás kritikus pont, hiszen 

tanulmányok bizonyították, hogy 28 nap után szignifikánsan csökken a 

chondrocyták életképessége, metabolikus aktivitása és a porcmátrix szerkezete 

is romlik. Az utóbbi években számos tanulmány jelent meg az allograft 

életképességét vizsgálva hypothermiás közegben, különböző médiumokban, 

illetve fagyasztásos eljárással is (Allen 2005, Williams 2003, Ball 2004, Williams 

2007, Teng 2008, LaPrade 2009).  

 

 

Osteochondralis autograft és mozaikplasztika 

Az osteochondralis autograftok esetében már kiküszöbölhető a más 

szervezetből származó kórokozók átvitele. Ugyanakkor a recipiens terület 

nagysága gátat szab a beavatkozásnak, mivel ekkor nem áll rendelkezésre 



16 

 

elegendő donor porcterület a nem, vagy kevéssé terhelő ízfelszínen. Így ez az 

eljárás kiterjedt defektusok kezelésére nem alkalmas. A másik hátránya, hogy az 

ízfelület porcborítékának görbülete nem minden esetben felel meg a beültetendő 

felületi viszonyoknak, és ezzel a két porcfelszín között hátrányos inkongruencia 

állhat elő (Burks 2006, Marcacci 1999).  

A széles körben alkalmazott mozaikplasztika, mint autológ osteochondralis 

cilindrikus graft transzplantáció pont az ízfelszíni inkongruencia kiegyenlítésére 

törekszik.  Az arthroscopos sebészi beavatkozás együlésben zajlik, elsőként az 

ízület nem terhelő ízfelszíneiről, leggyakrabban a femur fossa intercondylaris 

menti porcterületeiről (intercondyler notch) vagy a femur condylusok lateralis 

széléről vett hengerszerű csont-porc-autograftokat távolítanak el, majd azokkal 

mozaikszerűen kitöltik a primer porcdefektus helyét press fit módszerrel 

(Hangody 1998, Hangody 2003). A mozaik elrendezés miatt a beültetett graftok 

között rostporcos területek alakulhatnak ki, amelyek a hyalinporcos felszínekkel 

együtt kompozit porcfelszínt hoznak létre. Mérések tanúsága szerint a 

hyalinporccal fedett felszín aránya 60-95%-ot tehet ki (Hangody 2001). A 

mozaikplasztika korlátját a porcdefektus mérete jelenti, a módszer kb. 4 cm2-nél 

kisebb porchiányok fedésére alkalmazható. A módszer sikerével kapcsolatos 

hosszútávú utánkövetések egyelőre még hiányoznak, bár rövid- és középtávon 

ígéretes felmérések születtek (Solheim 2010, Hangody 2010). 

 

 

Autológ chondrocyta implantáció (ACI) 

 Az autológ chondrocyta implantációt, mint a fokális porcdefektusok első 

biológiai, szövettenyésztésen alapuló megoldási lehetőségét Brittberg és 

munkacsoportja írta le 1994-ben. Az ACI technika két műtéti beavatkozásból és a 

kettő között laboratóriumi sejttenyésztésből épül fel. Első lépésben arthroscopos 

porcbiopszia történik, míg a második ülésben a biopsziából származó, 

laboratóiumban továbbtenyésztett porcsejtek kerülnek visszaültetésre a 

sejttenyészet formájában (Brittberg 1994). 
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1.3.   Az autológ chondrocyta implantáció (ACI) 
módszere 

 

A beavatkozás előfeltételei  

 ICRS beosztás szerint III-as illetve IV-es fokú porcdegeneráció jelenléte 

 3 cm2-es preparált defektusmérettől (mely 2,5 cm2-es nem preparált 

defektusnak felel meg) kb. a 10 cm2-es defektusméretig alkalmazható 

 porcdefektusok lokalizációját tekintve: térdízületi mediális és laterális 

femurcondylus, trochlea vagy patella (Gomoll 2006, Pasqual-Garrido 2009, 

Vasiliadis 2010), felső ugróízületi centrális defektus a taluson (Murawski 

2013). Az egyéb ízületekben végzett ACI beavatkozás egyelőre nem mutat 

biztos klinikai eredményeket. 

 defektus mélységét tekintve: optimálisnak tekinthető, ha a defektus alapján 

subchondralis csontos állomány található (ennél mélyebb sérülések 

fennállta esetén a subchondralis csontos állomány rekonstrukciója 

ajánlatos az implantációt megelőzően) 

 intakt, teherviselő hyalin porcállomány a sérült porcterület környezetében 

 intakt porcállomány a sérülés ellenoldalán (vagy maximum II-es fokú 

porckárosodás az ICRS klasszifikáció szerint)  

 intakt meniscus (max. a meniscus 1/3-ára kiterjedő részleges resectio 

megengedett) 

 maximum két egymástól független defektus, melyek nem érintkeznek 

egymással (nem áll fenn ún.“kissing lesion”) 

 intakt szalagállomány 

 fiziológiás vagy korrigált tengelyállás 

 szabad ízületi mozgások 

 korábbi, az adott defektust érintő csontvelőstimulációs eljárás után 

legkorábban 6 hónap múlva kerülhet sor ACI bevatkozásra, mivel annak 

végrehajtásához a subchondralis csontlemez regenerációja alapfeltétel  

 betegek életkora: 18-50 év (biológiai kor) (Barbero 2004). Gyermek- és 

fiatalkorban, 18 éves életkorig, a növekedés lezártáig, az epiphysis 

porclemez még megtartott intrinsic regenerációs potenciálja miatt nem 

ajánlott ACI-t végezni.  
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A kizáró okok 

Anatómiai-ortopédiai kizáró okok: 

 osteoarthrosis 

 ízületi merevség, contracturák jelenléte 

 arthrofibrosis 

 fiziológiástól eltérő ízületi tengelyállás (előzetes korrekció lehetséges) 

 meniscus totalis vagy subtotalis resectiója 

 insufficiens szalagrendszer (előzetes korrekció lehetséges) 

 patella nem fiziológiás elhelyezkedése (előzetes korrekció lehetséges) 

 gyulladásos ízületi betegségek (pl. rheumatoid arthritis) 

 

Egyéb kizáró okok: 

 krónikus fertőző betegségek 

 tumoros megbetegedések 

 anyagcserebetegség talaján kialakult arthropathiák (pl. köszvény) 

 autoimmun megbetegedések 

 súlyos neurológiai betegségek 

 túlzott adipositas (BMI> 30) 

 terhesség 

 drogfüggőség 

 pszichés betegségek csökkent compliance-szel 

 

ACI elvégzése előtti kivizsgálási protokoll 

A kivizsgálás menetében fontos már az anamnézis felvételekor tisztázni a 

panaszok kezdetének idejét, fennállását, jellegét. A manuálisan végzett standard 

fizikális vizsgálat mellett az eszközös vizsgálatok, mint az álló helyzetű, és 45º-os 

térdízületi flexió mellett végzett antero-posterior (AP) röntgenfelvétel, ultrahang 

(UH) és főként a mágneses rezonanciás vizsgálatok (MRI) használatosak. A 

röntgenfelvételek az ízületi üreg tágasságának megítélésére illetve az 

esetlegesen fennálló osteoarthritis igazolására alkalmasak, ez utóbbi kizáró 

tényező. Az UH főleg az ízületi folyadék mennyiségének megítélésére, illetve az 

ízületi üregben úszó szabad testek vizsgálatára alkalmas.  
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Az ízületi porcállapot felmérésére és a különböző porcpótlási technikák 

kivitelezésekor az ízületi MRI a legalkalmasabb non-invazív vizsgáló módszer, 

amely reprodukálható és pontos mérést tesz lehetővé (Recht 2001, Recht 2003, 

Trattnig 2009). Alkalmas (1) preoperatíve az ízületi porcvastagság megítélésére, 

illetve a porcdefektus helyének és kiterjedésének lokalizációjára, (2) segítségével 

értékelhető a posztoperatív időszakban az adott porcpótlási módszer minősége 

és sikeressége, és (3) alkalmas a porcpótlási beavatkozás után az ízületi porc 

állapotának, esetleges degenerációjának hosszú távú utánkövetésére is. A 

legszélesebb körben elterjedt és leggyakrabban alkalmazott technika az 

intermediate- vagy T2- súlyozott fast-spin echo (FSE) és a zsírszuppresszált 3-

dimenziós, gradiens echo (3D-GRE), amelyek esetében a porcszöveti 

jelintenzitás jelentősen és látványosan eltér a környező szövetek, illetve a 

synovia intenzitásától. (Recht 2003, Marlovits 2006, Trattnig 2009). A különböző 

porcpótlási metodikák egyre szélesebb körű elterjedése és a porcdefektusok MRI 

képalkotásának standardizálása céljából az ICRS szervezetének Articular 

Cartilage Imaging Group munkacsoportja 2000-ben egy standard protokollt 

dolgozott ki a különböző MRI vizsgálati szekvenciákra, amely azóta is 

használatos (Recht 2001). A kutatás előrehaladásával egyre újabb és újabb 

technikák jelennek meg a még pontosabb képalkotás érdekében, amelyek 

segítségével egyúttal az ízületi porc biokémiai és biomechanikai státusza is 

feltérképezhető. Az utóbbi évek tudományos tapasztalatai alapján a diffúzió-

súlyozott képalkotás (DWI), a kollagén koncentrációra és a kollagénfibrillumok 

orientációjára érzékeny T2-mapping, és a GAG-tartalomra specifikus gadolínium-

dúsított MRI vizsgálat (dGEMRIC) használata még pontosabb, érzékenyebb 

képet ad a porcszerkezet állapotáról, mind a beavatkozás előtt, mind pedig annak 

értékelésére alkalmazva (Recht 2003, Watanabe 2006, Trattnig 2007, Trattnig 

2009, Vasiliadis 2010).  

A különböző vizsgálati metódusok során kapott komplex ízületi kép alapján 

történik meg a porcdefektus besorolása a különböző klasszifikációs rendszerek 

szerint. A kivizsgálás következő lépcsőjeként arthroscopia végezhető, mely a 

donor alkalmassága esetén együlésben a későbbi ACI beavatkozáshoz 

szükséges porcbiopsia vételét is célozhatja. 
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1.4.   Az autológ chondrocyta implantáció kivitelezése 

 

A beavatkozás lépései a következők: 

 ízületi porcminta vétele operatív úton 

 eltávolított porcminta fragmentációja, feldolgozása és előkészítése a 

sejttenyésztéshez 

 chondrocyták szaporítása megfelelő tenyésztési körülmények között 

 sejtszuszpenzió visszajuttatása a defektus helyére valamely 

rögzítési mechanizmussal 

 

A kisebb műtéti megterhelés miatt a primer arthroscopos vagy mini-

arthrotomiás kivitelezés ajánlott. Kb. 250-300 mg nedves tömegű, teljes 

porcvastagságot kitevő porcdarabot szükséges kinyerni ahhoz, hogy a 

tenyésztéshez elegendő mennyiségű kiindulási chondrocytaszámot kapjunk. A 

primer arthroscopia során elsőként kis mennyiségű, egészséges porcszövet 

vétele történik az ízület nem terhelő felszínéről, azaz a femur condylus laterális 

széléről vagy a fossa intercondylarissal határos területéről, miközben lehetőség 

nyílik a primer porcdefektus makroszkópos megítélésére is. Kivétel előtt meg kell 

győződni a donorterület intaktságáról. Az ízületi szabadtestek, valamint az 

esetlegesen a defektus helyéről levágott, ledarált porcdarabok nem szolgálhatnak 

a porcsejtek forrásául. A porcmintákat egy, erre a célra kialakított, tápoldatot is 

tartalmazó speciális szállítóedénybe kell helyezni steril körülmények között. A 

szállításra sterilen lezárt, fénytől mentes dobozban, 4°C-on optimalizált stabil 

hőmérsékleten kerül sor. A porcminta kivétele és a laborban való feldolgozás 

kezdete között optimálisan kevesebb, mint 24 óra telhet el.  

A primer sejtminőség ellenőrzését a porcminta feldolgozásának 

megkezdését követő 24 órán belül végre kell hajtani. A porcsejtek 

életképességének vizsgálatára különböző eljárások alkalmasak, úgymint  

tripánkék-exclusion assay (TB), laktát-dehidrogenáz festés cryomintákon, MTT 

assay (3-[4,5-dimethylthiazole-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium-bromide redukciós 

assay), calcein-acetometil-észter/ethidium-homodimer-1-festés (CaAM/EThH), 

flow cytometriás analízis fluorescein-isothyocyanate (FITC)-jelölt Annexin V-tel és 
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propídium-jodiddal (PI), vagy live/dead assay (LIVE/DEAD® Viability/Cytotoxicity 

Kit) (Syed 2011, Gatenbein-Ritter 2008, Barlic 2008).   

A kiindulási chondrocyta sejtek morfológiájának azonosítására, illetve az 

általuk termelt mátrix összetételének vizsgálatára különböző festési eljárások 

használatosak, úgymint haematoxylin-eosin (HE), perjódsav-Schiff-reakció 

(PAS), safranin-O/fast-green, picrosiriusred. Ezen festéseken túl a hyalinporcra 

jellemző molekulák, mint a II. típusú kollagén (COL2A1), aggrecan, cartilage 

oligomeric matrix protein (COMP), illetve az ezeket kódoló mRNS-k kvantitatív 

analízise is elvégezhető (Schulze-Tanzil 2002, Schulze-Tanzil 2009, Gaissmaier 

2005, Dehne 2010). A génexpressziós vizsgálatoknak mind a tenyésztés 

megkezdése előtt, mind pedig a tenyésztés folyamata közben kötelezően helye 

van.  

A porcminta laboratóriumba kerülésekor elsőként enzimatikus 

fragmentációs-porcsejtizolációs lépések történnek kollagenázok 

felhasználásával, majd a primer sejthalmazt a chondrocyták expanzióját elősegítő 

anyagokkal szupplementált tenyésztőközegben szaporítjuk. A saját vérből 

készült, és humán szérummal kiegészített médiumok a legmegfelelőbbek a 

porcsejtek tenyésztésére, melyekhez további citokinek és növekedési faktorok 

adhatók.  Tényként ismeretes, hogy hosszabb időtartamú sejttenyésztés során a 

chondrocyták elveszthetik a jellemző sejtes megjelenésüket, 

redifferenciálódhatnak és fibroblastokra jellemző struktúrát alakíthatnak ki 

(Schulze-Tanzil 2002, Schulze-Tanzil 2009). Ezen változás elkerülése céljából 

van szükség a folyamatos sejttenyészet-kontrollra (lásd később). A porcsejt-

tenyészetet a tenyésztőközeg helyes megválasztásán túl állandó nyomáson, 

hőmérsékleten és páratartalom mellett szükséges szaporítani a beültetésre 

alkalmas sejtszám eléréséig (5x 106) (Aroen 2004) (kettő, maximum három hét).  

A beültethetőséghez szükséges sejtszámot elérő sejttenyészeteket 

különbözó technikákkal lehet visszajuttatni a porcdefektus eredeti helyére. Ezt 

megelőzően azonban szükség van a porcdefektus debridementjére, mely során a 

delaminált porcdarabokat és a károsodott porcot kürettkanállal eltávolítjuk, majd a 

defektus széleit szabályos vertikálisra alakítjuk, a subchondralis csontlemez 

megsértése nélkül. A feltisztítás után kerülhet sor a defektus pótlást igénylő, 

valódi méretének meghatározására. 
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Első generációs autológ chondrocyta implantáció   

Az eljárást elsőként Brittberg és munkacsoportja írta le 1994-ben, ezzel 

kezdetét vette a porcdefektusok új biológiai megoldási módszere, amely az 

eredeti megjelenés óta több ponton jelentős változtatást, több generáció 

kifejlődését élte meg (Brittberg 1994). Az I. generációs ACI eljárás során a 

defektus felfrissítése, majd periosteum graft kinyerése történik a tibia 

proximomedialis felszínéről a pes anserinus tapadásától distalisan. A kivett 

periosteum darab méretre vágás után visszavarrható a defektus felszínére. Mivel 

a periosteum cambium rétege chondrogén sejteket tartalmaz, ezt kihasználva 

ennek a rétegnek kell a csontalap felé néznie. A graft szélei fibrinragasztó 

segítségével vízzáróvá tehetők (3. Ábra). A tenyésztett chondrocyta-szuszpenzió 

(2x106 sejt/cm2) a periosteum lebeny alá injektálható (Brittberg 2008). Ez a 

módszer két chondrogén faktor jelenlétét használja fel: egyrészt az injektált 

chondrocyták, másrészt a periosteum kambium rétege révén (Marlovits 2006, 

Brittberg 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ábra. I. generációs ACI - sejtszuszpenzió injektálása a porcdefektus 

helyére visszavarrt periosteum lebeny alá. 

 

Hátrányai között említendő, hogy nem megfelelő defektuszárás esetén a 

chondrocyta tenyészet kifolyhat a periosteum graft alól, illetve a sejtszuszpenzió 

természete miatt az injektált chondrocyták nem egyenletesen oszlanak meg a 

rendelkezésre álló térben, így a porcképzés sem lehet teljesen szabályos, 

továbbá periostealis komplikációk léphetnek fel, mint a periosteum hypertrophia, 
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leválás, delamináció, osszifikáció (Niemeyer 2008, Kreuz 2007). A periosteum 

lebeny helyettesítésére különböző bilayer kollagén vagy más szintetikus 

membránok alkalmazhatók, amelyek alá történhet a chondrocyták 

visszainjektálása sejtszuszpenzió formájában. Ilyen membránok pl. a felszívódó 

kollagén I/III membránok. Az eljárás előnye, hogy nem szükséges két műtéti 

feltárás, a periosteum kinyerése megspórolható, így a műtéti idő és morbiditás is 

csökkenthető, illetve elkerülhető a periosteum lebenynél fellépő hypertrophia 

jelensége is (Marlovits 2006, McCarthy 2013). 

 

 

Második generációs autológ chondrocyta implantáció 

A II. generációs ACI technika esetében a kivett és tenyésztett 

chondrocytákat nem periosteum réteg vagy kollagén membrán alá injektálják, 

hanem egy biodegradábilis hordozó felületre viszik rá. A II. generációs ACI már 

háromdimenziós (3D) scaffoldokat, mátrixokat használ, amelyek karrierként és 

egyúttal három dimenziós környezetként is funkcionálnak a chondrocyták 

számára, mivel a szerkezetükbe ágyazva a chondrocyta-tenyészet a 

fiziológiáshoz jobban hasonlító szerkezetet vehet fel (Brittberg 2010) (4. Ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ábra. PGA/PLA mátrix carrier folyadékban. 

 

Napjainkig számtalan összetételű mátrix jutott a klinikai felhasználás 

stádiumába. Ilyenek a hyaluronsav-alapú biodegradábilis polimer scaffoldok (pl. 

Hyalograft C®) (Marcacci 2005), polylaktát (PLA) vagy polylaktát/polyglikolát 
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(PGA/PLA) polimer mátrixok (pl. Bioseed-C®) (Kreuz 2009, Erggelet 2010), az I. 

típusú kollagénből felépülő háromdimenziós gélek (pl. CaReS®) (Gavenis 2006), 

illetve a kollagén I/III. bilayer scaffoldok (pl. MACI®) (Bartlett 2005). Egy újabb 

technika a „Characterized Chondrocyte Implantation” (CCI) (ChondroCelect®), 

mely során csak bizonyos, a hyalinporc képzéséhez elengedhetetlen 

biomarkereket expresszáló, szelektált sejtpopulációban elkülöníthető 

chondrocytákat használnak fel az ACI eljáráshoz. Az eljárás klinikai sikerét 

javítja, hogy a hyalinporc képzésére alacsony potenciállal rendelkező 

chondrocyták kiemelhetők a beavatkozás folyamatából (Vasiliadis 2010). 

 

 

1.5.   Az autológ chondrocyta implantáció posztoperatív 
        ellátása és utánkövetése 

 

ACI utáni posztoperatív ellátás 

Ismert tény, hogy az ízületi immobilizáció növeli az ízületi porc degeneratív 

elváltozásokra való hajlamát, míg a jól megválasztott, moderált mozgás javítja a 

porc anyagcseréjét (Kiviranta 1994). Számos állatkísérlet és humán vizsgálat 

bizonyította, hogy meghatározott in vitro körülmények között a ciklikus 

mechanikai terhelés elősegíti az ízületi porc bioszintetikus aktivitását (Sharma 

2007, Eckstein 2006, Sauerland 2007, Wang 2013).  

A posztoperatív ellátás metodikája az újonnan beépült porc regenerálódási 

sajátosságain alapul, mellyel kapcsolatban három fázis különíthető el (Jones 

2006, Hirschmüller 2011):  

    Proliferatív fázis: a posztoperatív első hat hetet öleli fel. A beavatkozás 

utáni első 18-24 órában biztosítani kell a chondrocyták megtapadását a 

subchondralis csontfelszínhez, ekkor még az ízület mozgatása nem 

ajánlott. Ezt a periódust követően fontos a mechanikai stimulus a 

reparátum számára, ezért az első hetekben gyógytornász irányítása 

melletti, óvatos, terhelés nélküli mozgatást kell kivitelezni, amely célra 

legalkalmasabb a continous passive motion (CPM)-készülék használata 

(O’Driscoll 1986) 

 Tranzíciós fázis: kb. a negyedik-hatodik hónapig tart. Ekkor a chondrocyták 

extracelluláris mátrix termelése jellemző, de a regenerátum még nem 
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teljesen integrálódott. Ebben a fázisban fokozatosan megindulhat a 

terhelés mellett végzett mozgás, amely elsősorban a defektus 

lokalizációjától és kiterjedésétől függ. Amennyiben a sérülés a 

femurcondyluson helyezkedik el, úgy a beteg 6 hétig max. 90º-os 

térdflexiót végezhet. 4-6 hetes részterhelés (10-20 kg-mal) ajánlott, melyet 

követően 2 hétig fokozatosan növelt terhelés után engedélyezett a teljes 

terhelés. Patellaris defektus esetén a beteg, ha a műtéti sebzés engedi, 

teljes terheléssel járhat, de a térdízület hajlítását 4-6 hétig kerülni kell, 

majd 2 hetente 30-30º-kal növelhetjük a mozgásterjedelmet. A taluson 

végzett ACI esetében a betegek a posztoperatív első 6 hétben 

részterhelés mellett mozognak, majd a 10. héttől teljes terhelés mellett 

járhatnak.  

 Mátrix-remodelling (érési) fázisban jellemző, hogy a regenerátum 

keménysége a korábbi puha, zselés szerkezetéhez képest fokozódik, 

felveszi a későbbi struktúráját, és optimális esetben beilleszkedik a 

környező porcterületek közé. A mindennapi mozgás végezhető, a 6. hónap 

után a versenyszerű sportolás is fokozatosan megkezdhető, ám a 

regenerátum teljes érése még akár 3 évig is eltarthat (Nho 2010). 

 

ACI utáni posztoperatív utánkövetés 

Az ACI beavatkozások klinikai eredményességét többféle eszközzel 

lehetséges és szükséges nyomon követni. Elsőrendű az általános klinikai 

funkcionális tesztek (score-ok) elvégzése a beavatkozás utáni ízületi mozgások 

és ízületi terhelhetőség szempontjából. A leggyakrabban használt klinikai 

állapotfelmérésre használt score-ok a jelen munkában már ismertetett 

International Cartilage Repair Society (ICRS) Score (1. Táblázat), a Lysholm-

score, az International Knee Documentation Committee (IKDC) Form, a Tegner-

activity Scale, a Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index 

(WOMAC), a Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) score, vagy 

az Oswestry Arthroscopy Score (OAS) (Marlovits 2006, van den Borne 2007).  

Szintén lényeges az utánkövetés során az ízületi MRI vizsgálat, mint nem-

invazív beavatkozás a fedett porcdefektus integrációjának megítélésére rövid- 

illetve hoszzútávon is (Vasiliadis 2010). 
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  Ha szükséges és lehetséges, egy második ülésben végzett, úgynevezett 

„second-look” arthroscopia is végezhető elsősorban a porcreparátum 

makroszkópos megítélése céljából, illetve azzal egyidejűleg mintavétel (biopszia) 

is történhet, amely minta hisztológiai és kvantitatív biokémiai vizsgálatok 

segítségével feldolgozható (Hollander 2006). 

 

I C R S    S c o r e Pontszám 

  

Repair foka  

    Környező porc szintjében 4 

    Defektus 75%-a reparátummal kitöltött 3 

    Defektus 50%-a reparátummal kitöltött 2 

    Defektus 25%-a reparátummal kitöltött 1 

    Defektus reparátumot nem tartalmaz 0 

  

Integráció  

    Komplett integráció a környező porcterületekhez 4 

    Demarkációs határ <1 mm 3 

    Graft 3/4-e integrálódott, 1/4-e demarkációs határral >1 mm 2 

    Graft 1/2-e integrálódott, 1/2-e demarkációs határral >1 mm 1 

    Graft integráció nélkül vagy max. 1/4 rész integrációval 0 

  

Makroszkópos megjelenés  

    Intakt, sima felszín 4 

    Fibrillált felszín 3 

    Kisméretű, elszórt fissurák és repedések 2 

    Számos kisméretű vagy kevesebb nagy kiterjedésű fissura 1 

    Graft teljes degenerációja 0 

  

Graft értékelése  

    Grade I: normál 12 

    Grade II: szinte normál       11 – 8 

    Grade III: abnormális       7 - 4  

    Grade IV: súlyosan abnormális      3 -1  

  

  

  

1. Táblázat. ICRS makroszkópos értékelő skála  

 

A kivett szövetminta maximálisan egy 2 mm átmérőjű és 1 cm hosszú 

osteochondralis minta lehet, melyet különböző szövettani festési eljárások 

alkalmazásával lehet értékelni. Ezeknél az eljárásoknál azonban figyelembe kell 

venni azt a tényt, hogy a festés előkészítéseként alkalmazott fixáció minősége 

erőteljesen befolyásolja a végeredményt. A fixálószerként leggyakrabban 

alkalmazott formalin például denaturáló, illetve sejtzsugorító hatása jelentősen 
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megváltoztathatja a vizsgálandó chondrocyták fizikai és kémiai szerkezetét, 

amely hibás következtetésekre adhat alapot. 

 Az ICRS szervezete kidolgozott egy standardizálható szövettani vizuális 

értékelő skálát (ICRS-I Visual Histological Assessment Scale), melyet 2010-ben 

tovább optimalizáltak, amely azóta, mint ICRS-II értékelő rendszer ismeretes, 14 

független paraméter, és folyamatos vizuális analóg skála használatával (VAS) 

(Mainil-Varlet 2003, 2010) (2. Táblázat). 

 

  Szövettani paraméter Skála (0-100%) 

1. Szöveti morfológia (polarizált fény alatt) 
0%: teljes vastagságú kollagén rostok                                         
100%: normál porc kettős törés 

2. Mátrix festődése (metachromasia) 
0%: nincs festődés                                                                  
100%: teljes metachromasia 

3. Sejtmorfológia 
0%: kerek/ovális sejtek teljes hiánya                           
100%: többségében kerek/ovális sejtek       

4. Chondrocyta clusterek (4 vagy több sejt) 
0%: jelen vannak                                                                      
100%: hiányoznak 

5. Felületi rajzolat 
0%: delamináció, súlyos irregularitás                           
100%: sima felszín      

6. Basalis integráció 
0%: integráció hiánya                                                                          
100%: teljes integráció 

7. Tidemark jelenléte 
0%: kalcifikációs front hiánya                                                              
100%: tidemark jelenléte 

8. 
Subchondralis csont abnormalitások/                         
csontvelői fibrosis 

0%: abnormális                                                                                    
100%: normális 

9. Gyulladás 
0%: jelen van                                                                                           
100%: hiányzik 

10. 
Abnormális kalcifikáció/                                                        
osszifikáció 

0%: jelen van                                                                                           
100%: hiányzik 

11. Vaszkularizáció (a reparátumon belül) 
0%: jelen van                                                                                           
100%: hiányzik 

12. Felület megítélése 

0%: normál felület teljes elvesztése vagy 
komplett szétesése                                                                                
100%: intakt ízületi porcra emlékeztető 
felszín 

13. Középső /mély zóna megítélése 
0%: fibrózus szövet                                                                      
100%: normál hyalinporc 

14. Összesített értékelés 
0%: rossz - heges szövet                                                                         
100%: jó - hyalinporc 

 

2. Táblázat. ICRS-II értékelő rendszer folyamatos vizuális analóg skálával. 
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A hisztológiai analízisre használt festések alkalmasak egyrészt a 

porcszövet általános megjelenésének vizsgálatára, a sejtek-sejtcsoportok 

morfológiájának, az extracelluláris mátrix glükózaminoglikán-, proteoglikán- vagy 

kollgéntartalmának megítélésére. A legszélesebb körben alkalmazott festési 

eljárás a HE, illetve a PAS festés. A safranin-O festés sztöchiometriai arányban 

kötődik a polyanionos szerkezetű kondroitin- vagy keratán-szulfát (GAG) 

molekulákhoz (Rosenberg 1971). A festés intenzitása jól korrelál a porcmátrix 

negatív töltéseivel, így szemikvantitatív mérésre is lehetőséget ad (Hyllested 

2002, Mainil-Varlet 2003). A toluidinkék és az alciánkék festék szintén 

használatos a proteoglikánok hisztológiai vizsgálatára, de az előbbi eredményei 

kevésbé megbízhatóak, mint a safranin-O, az utóbbi pedig nagymértékben függ a 

pH-tól, és a sókoncentrációtól, így kevésbé pontos eredményt ad. A picrosirius-

red festés és a polarizált fény együttes alkalmazása a kollagénrosttartalom 

vizualizációjára használatos (Junqueira 1979, Hyllested 2002, Mainil-Varlet 

2003).  

 

1.6.   Programozott sejthalál jellemzői chondrocytákban 

Az ízületi porc normál körülmények között pontos egyensúlyt tart fenn a 

porcszintézis és –degradáció között, azért, hogy megtartsa fiziológiás egységét 

és eredeti funkcióját Az apoptosis, mint programozott sejthalál fiziológiás 

körülmények között is fontos reguláló tényező a porcszövetspecifikus struktúra 

fenntartásában, a chondrogenesis, a chondralis csontosodás illetve az epiphysis 

porc elcsontosodási folyamatában. Az apoptosis során előre pontosan 

meghatározott események láncolata vezet a sejt későbbi pusztulásához.  

Az apoptosis jellegzetes morfológiai jegyei a necrosis folyamatával 

szemben röviden a következők: sejt zsugorodása, a kromatin kondenzációja és 

marginalizációja, nukleáris fragmentáció, kaszpázok aktivációja, a sejtmembrán 

integritásának kezdeti megtartottsága után apoptotikus testek képződése és 

membránnal körülvett vezikulumok lefűződése a sejtmembránról („blebbing” 

(Kühn 2004).  
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A porcszövetben létrejövő apoptosis detektálására legszélesebb körben az 

in situ TUNEL (terminal- deoxynucleotidyl- transferase- (TdT) mediated dUTP 

nick end- labeling) assay terjedt el (Gavrieli 1992, Chen 2001, Lee 2007). A 

TUNEL assay során a terminal- deoxynucleotidyl- transferase (TdT) a DNS 3’-OH 

végéhez kapcsolódik, és egyben katalizálja a biotinilált/digoxigenin-jelölt 

deoxyuridin-trifoszfát (dUTP) kapcsolódását  az apoptosis folyamatában létrejövő 

internukloszómális DNS törésekhez (Gavrieli 1992, D’Lima 2004). Ezen 

immunhisztokémiai módszer alkalmazása során kvalitatív és kvantitatív 

hisztológiai analízisre nyílik mód az élő és elpusztult sejtek arányának 

meghatározásával (apoptotikus index). A sejthalál folyamatában résztvevő 

sejteket különböző viabilis-nem viabilis festékekkel (propídium-jodid, fluorescein-

diacetát), illetve az externalizált foszfatidil-szerin maradványok jelölésével 

(annexin-V) lehet azonosítani (D’Lima 2004). A TUNEL módszer használatával 

egyidejűleg más módszerek alkalmazására is szükség van az apoptosis valódi 

mértékének meghatározásához és az esetleges álpozitivitás kizárására (Kühn 

2004).  

Az ízületi porcsérülések regeneratív ellátása kapcsán magában az 

átültetett porcszövetben illetve a chondrocyta sejttenyészetben is különösen 

fontos a sejthalál megelőzése és minimalizálása, a viabilis porcsejtek szaporítása 

a beültetés hatásfokának megtartása érdekében. Patológiás körülmények között, 

degeneratív ízületi betegségekben, osteoarthritisben, rheumatoid arthritisben 

illetve az ízületi porcsérülésekben az apoptosis kiterjedtebb részvétele további 

kutatás tárgyát képezi (Lee 2007). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_deoxynucleotidyl_transferase
http://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_deoxynucleotidyl_transferase
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2.  Célkitűzések 

 

Elsődleges célunk volt a porcsejtek szaporításán alapuló biotechnológiai 

sejttenyésztő labor felállítása; a tissue engineering technika megalapozása sertés 

és humán porcsejtek felhasználása a sejttenyésztés folyamatos minőségi 

kontrollja mellett. A vizsgálataink megkezdésével párhuzamosan célunk volt a 

tissue engineering technika jogi hátterének feltérképezése, a technikával 

kapcsolatban fennálló jogi szabályozás összehasonlítása a különböző országok 

jogrendszerében, illetve a jogi szabályokkal összhangba hozható hazai szakmai 

kollégiumi állásfoglalás kidolgozása.  

A porcsejttenyésztő munka részeként vizsgáltuk az ízületi porcsejtek 

viselkedését különböző, a klinikai gyakorlatban használt és intraartikulárisan 

alkalmazott kémiai anyagokkal szemben. Figyelmünk ezekben a kísérletekben a 

lokál anesztetikumok és a kortikoszteroidok felé fordult, mivel ezen anyagok 

használata széleskörűen elfogadott intraarticularis injekciók formájában és 

kombinált alkalmazásuk kiemelt jelentőséget kap az osteoarthritisek 

kezelésében. Célunk annak meghatározása volt, hogy a különböző típusú 

kortikoszteroidok és lokál anesztetikumok önmagukban, illetve különféle együttes 

kombinációikban okoznak-e sejthalált a chondrocyták esetében, illetve ha igen, 

milyen mértékű a várható sejtpusztulás. Kísérleteink további részében a 

porcsejtek viselkedését vizsgáltuk háromdimenziós mátrix rendszerekben, 

hordozó scaffoldokra visszaültetve, azon okból, hogy még inkább imitáljuk az 

eredeti fiziológiás környezetet. 

A kiterjedt előkészítő munkát követően megkezdtük az autológ 

chondrocyta implantációs kísérleteinket I. és II. generációs metodika szerint, 

kezdetben juh majd sertés modellekben. Későbbiekben az elérhető legjobb 

porcregenerációt célozva kifejlesztettünk egy porcszöveti lamellálógépet és 

processzált, lamellált, felületnövelt porc allograftok visszaültetésének viszonyait 

vizsgáltuk sertés modellekben, majd az általunk vizsgált különböző 

porcregenerációs módszereket felhasználva összehasonlító állatkísérleteket 

végeztünk. Végül, de nem utolsó sorban az állatkísérletes munkánk 

eredményeinek birtokában kiterjesztettük autológ chondrocyta implantációs 

kutatásainkat humán beteganyagra is. 
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Célkitűzéseink összegezve: 

I. Autológ chondrocyta implantációs technika alapjául szolgáló 

biotechnológiai sejttenyésztő labor felállítása; sertés és humán 

chondrocytákon végzett sejttenyésztési vizsgálatok és a chondrocyta 

tissue engineering technika megalapozása 

II. Porcsejttenyésztés minőségi kritériumainak követése: a tenyésztett 

chondrocyták mikroszkópos hisztológiai értékelése, esetleges változások 

feltérképezése reverz transzkriptáz-PCR módszerrel 

III. Az autológ chondrocyta implantációs technika jogi hátterének, 

beültethetőségi viszonyainak összehasonlító vizsgálata különböző 

országok jogrendszerében 

IV. Hazai viszonyokra adaptálható ortopédiai szakmai kollégiumi állásfoglalás 

kidolgozása az autológ chondrocyta implantáció alkalmazására 

V. Chondrocyta viabilitási vizsgálatok végzése a mindennapi klinikai 

gyakorlatban alkalmazott kémiai anyagok – kortikoszteroidok illetve lokál 

anesztetikumok felhasználásával in vitro és ex vivo módszerekkel 

VI. Sertés és humán chondrocyták viselkedésének vizsgálata 

háromdimenziós mátrix rendszerekben 

VII.  I. és II. generációs autológ chondrocyta implantációs kísérletek 

kivitelezése állatkísérletes körülmények között, juh és sertés modellekben  

VIII. Processzált, augmentált felszínű porc allograft beültetésének kidolgozása 

sertés modellekben, új porcszöveti lamellálógép kifejlesztése és 

használata 

IX. Összehasonlító állatkísérletek többféle porcpótlási metódus 

alkalmazásával 

X. Az autológ chondrocyta implantációs technika bevezetése humán 

beteganyagon 



32 

 

3. Anyagok és módszerek 

 
3.1.   Biotechnológiai sejttenyésztő labor felállítása, 

chondrocyta sejttenyésztési vizsgálatok, a tissue 
engineering technika megalapozása 

 

 

A jelen PhD dolgozat alapjául is szolgáló kutatómunkánkat európai uniós 

támogatásból megvalósuló Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 

(GVOP) projekt keretein belül végeztük, mely a „Mozgásszervi Biotechnológia 

Bevezetése Magyarországon, Porckárosodások Kezelése Autológ Porcsejt 

Beültetés Segítségével GVOP–3.1.1-2004–05–0219/3.0” megnevezést viselte (5. 

Ábra).  

 

 

5. Ábra. GVOP-projekt hivatalos logója. 
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Biotechnológiai sejttenyésztő laborunkat a Pécsi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Karának Immunológiai és Biotechnológiai Intézetében 

állítottuk fel.  

Az állatkísérletes ízületi porcszöveti minták mintavételi helye és az 

állatkísérleteink színhelye a GVOP projekt konzorciumi partnere, a Kaposvári 

Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karának Takarmányozástani Tanszéke 

volt (6. Ábra). Az ízületi porcszöveti mintákat a sejttenyésztéshez ivarérett, 

nőstény juhok és KA-HYB lapály hibrid típusú ivarérett, hím sertések 

makroszkóposan intakt femur condylusainak nem terhelő fekszínéről nyertük 

steril sebészi módszerrel. 

 

 Az állatkísérleteinkkel párhuzamosan humán eredetű chondrocyták 

viselkedését is vizsgáltuk cadaverből vett, illetve a Pécsi Tudományegyetem 

Orthopaediai Klinika betegeinek intraoperatív anyagaiból származó minták 

felhasználásával, természetesen a betegek teljes tájékoztatása és beleegyezése 

mellett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ábra. Állatkísérleteink helye a Kaposvári Egyetem Agrár- és 

Környezettudományi Karának Takarmányozástani Tanszékén. 
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 Mind az állati, mind pedig a humán eredetű porcmintavételek esetében 

első feladatunkként eltávolítottunk minden, nem porceredetű csontos és/vagy 

lágy szövetmaradékot a kinyert ízületi porcmintáink felületéről makroszkópos 

kontroll mellett (7. Ábra).  

 

7. Ábra. Juh térdízület steril feltárása porcmintavétel céljából (saját 

anyagunkból). 

 

A kapott porcfragmentumokat 1x1 mm-es darabokra vágva 10 U/ml 

penicillint és streptomycint tartalmazó Dulbecco’s Modified Eagle’s Mediumban 

(DMEM; Gibco, Gaithersburg, MD) laboratóriumba szállítottuk, ahol további 

feldolgozásig 4ºC-on a tároltuk (8. Ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ábra. Carrier médium a porcminták laboratóriumba történő szállításához  
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A feldolgozás kezdetekor CO2 inkubátorban sorozatos enzimatikus 

izolációs protokollt indítottunk folyamatos rázás mellett 250 U/ml kollagenáz II-t 

(Biochrom, Berlin, Germany) és 37,5 U/ml hyaluronidázt (Sigma-Aldrich, Saint 

Louis, MO, USA) tartalmazó DMEM jelenlétében. A 24 órás inkubációs idő letelte 

után a primeren izolált sejteket 100 µm pórusnagyságú cell straineren (BD 

Falcon, Franklin Lakes, NJ, USA) szűrtük át, 2000 rpm fordulatszámon 10 percig 

centrifugáltuk, foszfát-pufferelt sóoldatban (PBS) mostuk, 6 lyukas tenyésztő 

platere helyeztük, majd speciális, növekedési faktorokkal, autológ szérummal 

szupplementált chondrocyta tenyésztő médiumban tenyésztettük (3. Táblázat). 

 

 A 80%-os konfluencia szintet elérve, típusosan a 7-10. napon, a 

sejtkultúrákat tripszinnel kezeltük (0,25% trypsin+ 0,2% etilén-diamin-tetra-acetát 

(EDTA); Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA), majd tovább expandáltuk a 

szükséges sejtszám (2x106/ml) eléréséig. 

 

A tenyésztett chondrocytákat ezt követően tenyésztő médiumban 

szuszpendálva 5 órán belül felhasználtuk. Az expanzió átlagosan 5x106-1x108/ml 

chondrocytát eredményezett. A tenyésztés lépései során mindvégig steril 

műanyag laboratóriumi eszközöket használtunk (Sarstedt, Leicester, United 

Kingdom).  

 

Anyag Koncentráció Mennyiség Végkoncentráció 

DMEM /CGM / F12   91,5 ml   

Gentamycin     2000 µg/ml 500 µl 10 µg/ml 

Penicillin G     10.000 E/ml 100 µl 10 E/ml 

Amphotericin B     2000 µg/ml 50 µl 1 µg/ml 

EGF     10 µg/ml 100 µl 10 ng/ml 

FGF    10 µg/ml 100 µl 10 ng/ml 

PDGF    1 µg/ml 300 µl 3 ng/ml 

IGF    5 µg/ml 200 µl 10 ng/ml 

Dexamethason    4 µg/ml 1000 µl 40 ng/ml 

L-Glutamin    200 mM/l 200 µl 4 µM/ml 

Autológ szérum   5 ml 5 v/v% 

 

3.Táblázat. Optimális tenyésztőmédium-összetétel chondrocyták számára. 
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3.2.   A porcsejttenyésztés minőségi kritériumainak 
követése 
 

A tenyészett chondrocyták morfológiájának megítélésére rutin 

fénymikroszkópos vizsgálatokat végeztünk, a tenyésztés folyamán több 

alkalommal, a porcsejtenyésztés megkezdésekor, illetve minden sejtpasszázs 

után. A hisztológiai analízisen túl a chondrocyták esetleges fenotípus- 

változásának feltérképezésre reverz-transzkriptáz-PCR módszert használtunk a 

II. típusú kollagén és aggrecan, valamint a cartilage oligomeric matrix protein 

(COMP) és ß-actin vonatkozásában. A primer sejtkultúrákat minden esetben a 

80%-os konfluencia szint elérése után, tripszines kezelést követően passzáltuk.  

 

Minden sejtpasszázs után total RNS mintákat izoláltunk a sejtekből 

TriReagent (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA) segítségével. Majd 

komplementer DNS szintézist végeztünk 2 µg total RNS-ből Superscript-III RT 

(Invitrogen, Karlsruhe, Germany) reverz transzkriptáz felhasználásával a gyártó 

protokollja szerint. A II. típusú kollagént, az aggrecant, COMP-t és a ß-actint 

kódoló cDNS jelenlétét PCR módszerrel különböző primerekkel amplifikáltuk (4. 

Táblázat). A PCR folyamat 50 µl végső volumene 300 µmol/l-t tartalmazott az 

egyes dNTP-ből, 1,5 mmol/l MgSO4-t, 1 µmol/l-t az egyes primerekből, 2 µl 

cDNS-t, és 2,5 U ProofStart DNS-polimerázt (Qiagen, Hilden, Germany). A 

termális ciklusok tekintetében a következő protokollt használtuk a PCR 

amplifikációra: 5 perc 95ºC (aktiváció), 35 ciklusban 1-1 perc 95ºC, 30 sec 57ºC, 

1 perc 72ºC (amplifikáció) és végül 10 perc 72ºC (extenzió). 

 

A génexpresziós vizsgálatok esetén szükség van a minták 

normalizálására, arra, hogy a target-gén expressziós szintjét egy housekeeping 

gén expressziós szintjéhez viszonyítsuk. Ennek alapján a glyceraldehid 3-foszfát-

dehidrogenáz (GAPDH) housekeeping gén expressziója szolgált belső 

kontrollként, illetve a reverz transzkriptáz hozzáadása nélküli elegy negatív 

kontrollként.  
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Rövidített 
név 

Név Irány Szekvencia 
   

hum  ACAN aggrecan 

forward 5' CCAGTGCACAGAGGGGTTTG 3' 
   

reverse 5' TCCGAGGGTGCCGTGAG 3' 
   

hum COMP 
cartilage oligomeric 

matrix protein 

forward 5' GGGTGGCCGCCTGGGGGTCTT 3' 
   

reverse 5' CTTGCCGCACGCTGATGGGTCTC 3' 
   

hum Col2A1 
II. típusú kollagén A1-

lánc 

forward 5' CCGGGCAGAGGGCAATAGCAGGTT 3' 
   

reverse 5' CATTGATGGGGAGGCGTGAG 3' 
   

hum ActB beta-actin 

forward 5' ACTCTTCCAGCCTTCCTTC 3' 
   

reverse 5' GATGTCCACGTCACACTTC 3' 
   

hum 
GAPDH 

glyceraldehid-3-foszfát-
dehidrogenáz 

forward 5' GGCGATGCTGGCGCTGAAGTAC 3’ 
   

reverse 5' TGGTTCACACCCATGACGA 3' 
   

 

4. Táblázat. A PCR amplifikáció során használt primer szekvenciák. 

 

 

A specifikus primerekkel való amplifikáció után a kapott PCR termékeket 

agaróz gél elektroforézis segítségével vizualizáltuk. Az agaróz gél elektroforézis 

sotán a negatív töltésű, kettős szálú DNS molekulák az elektromos térerő 

hatására az anód felé vándorolnak, miközben méretük szerint szétválaszthatók. 

A DNS molekulák festésére etídium-bromid fluoreszcens festéket használtunk, 

majd UV fény alatt értékeltük. 
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3.3.  Chondrocyta viabilitási vizsgálatok kémiai anyagok 
- lokál anesztetikumok és szteroidok 
felhasználásával  

 

 

A chondrocytákon végzett viabilitási vizsgálatainkban in vitro humán 

chondrocyta sejtkultúrákat, illetve ex vivo, humán femur condylusokból származó 

osteochondralis blokkokat használtunk. Az alapkérdésünk az volt, hogy a 

különböző típusú kortikoszteroidok és lokál anesztetikumok önmagukban, illetve 

különféle együttes kombinációikban okoznak-e sejtelhalást a chondrocyták 

körében, illetve ha igen, akkor milyen mértékű sejtpusztulás várható. 

Vizsgálalatainkat lokál anesztetikumok és a kortikoszteroidok felhasználásával 

végeztük, mivel ezen anyagok használata széleskörűen elfogadott intraarticularis 

injekciók formájában osteoarthritis kezelésére (Saunders 2006).  

 

A két eltérő mintatípust 10 különböző anyaggal kezeltük – 

glükokortikoidokkal és lokál anesztetikumokkal önmagukban, illetve ezek 

különféle kombinációival. A kísérletek mindegyikét 3 alkalommal ismételtük. A 

chondrocyta kultúrákban észlelhető sejthalált flow cytometria segítségével 

értékeltük az ún. dye-exclusion tesztet követően. Az osteochondralis mintákban 

kimutatható apoptosist és necrosist TUNEL-assay segítségével vizsgáltuk (9. 

Ábra). A kutatásunkat az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és 

Kutatásetikai Bizottság (ETT TUKEB) Regionális Kutatásetikai Bizottsága 

véleményezte és engedélyezte. 

 

Az ízületi porcszöveti biopszia mintákat, illetve az osteochondralis mintákat 

totális térdízületi arthroplastica műtéteket követően, humán femoralis 

condylusokból nyertük. Az osteoarthritis által nem érintett lateralis femur 

condylusok kiválasztásánál az Outerbridge-klasszifikációt alkalmaztuk, amely 

gyakran használt felosztás a porcszöveti léziók megítélésére (Brittberg 2003, 

Spahn 2009). A további chondrocyta izoláció céljából eltávolítottuk a felesleges 

csontos és lágyrészeket. 
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9. Ábra. Az in vitro és ex vivo chondrocyta viabilitási kísérleteink sematikus 

áttekintése. 

 

A humán osteochondralis mintákat 1x1 cm-es darabokra vágtuk és további 

feldolgozásig 4ºC-on tartottuk (maximum 24 órás időtartamra). A chondrocyta 

sejtkultúrák létrehozásához az eltávolított fragmentumokat tisztítás után 1x1 mm-

es darabokra vágtuk, majd 10 U/ml penicillint és streptomycint tartalmazó DMEM-

be ágyazva laboratóriumba szállítottuk. A feldolgozás kezdetekor CO2 

inkubátorban sorozatos enzimatikus emésztést indítottuk a 250 U/ml kollagenáz-

II-t és 37,5 U/ml hyaluronidázt tartalmazó DMEM médiumban. 24 órás inkubációt 

követően a sejteket cell-straineren keresztül átszűrve (pórusméret: 100 µm), 

2000 rpm fordulatszámon 10 percig centrifugáltuk, majd PBS-ben történő mosást 

követően hat lyukú sejttenyésztő plate-re helyeztük és speciális, fentebb leírt, 

növekedési faktorokkal, autológ szérummal szupplementált chondrocyta 
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tenyésztő médiumban tenyésztettük. Mikor a primer sejtkultúrák elérték a kb. 

80%-os konfluencia-szintet, azokat tripszin-kezelést (0,25% trypsin + 0,2% etilén-

diamin-tetra-acetát (EDTA)) követően tovább expandáltuk. A tenyésztő közegben 

szaporodó chondrocyták vizsgálatára total RNS mintákat nyertünk a sejtekből és 

a fentebb leírt módon reverz transzkriptáz-PCR módszert végeztünk II. típusú 

kollagén és aggrecan génexpresszió tekintetében. 

 

  

In vitro kísérleteink chondrocyta sejtkultúrákon 

 

A második sejtpasszázs után a chondrocytákat random módon 10 

különböző csoportra osztottuk. Az egyes csoportokba sorolt sejteket különféle 

anyagokkal kezeltük önmagukban - betamethason, prednisolon, lidocain, 

bupivacain, és ropivacain – illetve kombinációkban – betamethason és lidocain, 

betamethason és bupivacain, betamethason és ropivacain, prednisolon és 

lidocain (5. Táblázat). Kontrollként PBS-oldatot használtunk. A kezeléseket 2, 6, 

illetve 24 órás időtartamban végeztük.  

 

Anyag Koncentráció 
Csoportok száma 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

Betamethason 7 mg/ml X         X X X   

Prednisolon 25 mg/ml   X             X 

Lidocain 10 mg/ml     X     X     X 

Bupivacain 5 mg/ml       X     X     

Ropivacain 7,5 mg/ml         X     X   

 

5. Táblázat. Az in vitro és ex vivo chondrocyta viabilitási kísérleteink során 

használt anyagok és azok kombinációi a különböző kezelési csoportokban. 

 

Az I. és II. csoport porcsejtjeit két különböző glükokortikoid-oldattal 

kezeltük: 1 ml betamethasonnal (2 mg/ml betamethason-nátrium-foszfát és 5 

mg/ml betamethason-dipropionát kombinációja – Diprophos®; Schering- Plough, 

Kenilworth, NL), illetve 1 ml prednisolonnal (25 mg/ml prednisolon-nátrium-
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szukcinát – Diadreson F Aquosum®; NV Organon, Oss, Holland). A III.-V. 

csoportok sejtjeit a következő lokális anesztetikumok 1-1 ml-es adagjával 

kezeltük: 1 ml lidocain (10 mg/ml Xylocaine 1% injekció; AstraZeneca, London, 

UK) (III. csoport), 1 ml bupivacain (5 mg/ml Marcaine 0,5% injekció; AstraZeneca, 

London, UK) (IV. csoport) és 1 ml ropivacain (7,5 mg/ml Naropine; AstraZeneca, 

London, UK) (V. csoport). A VI.-IX. csoportokban 2-2 ml glükokortikoid-lokál 

anesztetikum-kombinációt alkalmaztunk, úgymint betamethason-lidocain (VI. 

csoport), betamethason-bupivacain (VII. csoport), betamethason-ropivacain (VIII. 

csoport), prednisolon-lidocain (IX. csoport). A PBS-oldat szolgált kontrollként (X. 

csoport). A kísérleteket 3 alkalommal ismételtük, más-más donorból származó 

chondrocyták felhasználásával (5. Táblázat). A koncentrációk kalkulációja az 

intraarticularis környezetet reprezentálta, az átlagos synovialis folyadék 

mennyiségét (3-4 ml) figyelembe véve (Kraus 2007, Saunders 2006, Standring 

2016). 

 

Az apoptotikus chondrocyták detektálását a foszfatidil-szerin expressziót 

vizsgálva flow cytometriával végeztük. A chondrocytákat fluoreszcein-izotiocianát 

(FITC)-jelölt annexin-V-tel és propídium-jodiddal (PI) festettük meg, amely 

elfogadott technika a tenyésztett sejtek körében az apoptosis és necrosis 

detektálására (Chu 2006, D’Lima 2004, Vermes 2000). E technikával az élő 

sejtek egyik festéssel sem jelölődnek, az apoptotikus sejtek csupán FITC-

annexin-V-tel, míg a necrotikus sejtek FITC-annexin-V-tel és propídium-jodiddal 

is jelölődnek egyaránt. A különböző anyagokkal való kezelés után (5. Táblázat), a 

chondrocyta kultúrákat 0,25% tripszint és 0,2% EDTA-t tartalmazó keverékkel 

eltávolítottuk a plate-ről, majd centrifugálást követően 0ºC-os PBS-ben 

reszuszpendáltuk.  

 

A sejtekhez 5 µl FITC-jelölt Annexin-V-öt (BD Biosciences, San Jose, CA), 

és 10 µl mennyiségű, 20 µg/ml koncentrációjú propídium-jodidot (BD 

Biosciences, San Jose, CA) adtunk 400 µl Annexin Binding pufferben (ABB; 10 

mmol/l 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid (HEPES) [pH=7,4], 

140 mmol/l NaCl, 2,5 mmol/l CaCl2), majd 15 percig sötét környezetben 

inkubációt végeztünk. Ezt követően a sejteket kettő alkalommal mostuk ABB-ben, 

majd 400 ml ABB-ben reszuszpendáltuk a flow cytometriás mérést megelőzően.  
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A chondrocyták quantitatív analízisére BD FacsCalibur flow cytométert 

használtunk (Becton Dickinson, Mountain View, CA), illetve az apoptosis/necrosis 

arányt Cellquest software-rel (BD Biosciences, San Jose, CA) határoztuk meg.  

Kvadráns dot plot módszert alkalmaztuk az élő, apoptotikus illetve 

necrotikus chondrocyták identifikációjára. A chondrocyták viabilitását illetve az 

apoptotikus és necrotikus sejtek arányát három időpontban vizsgáltuk (2, 6 és 24 

óra elteltével). 

 

Ex vivo kísérleteink osteochondralis mintákon 

  

Az osteochondralis mintákat random módon a sejtkultúrákhoz hasonló 

csoportokra osztottuk, majd a már ismertetett módon különféle oldatokkal 

kezeltük 24 órás időtartamra (5. Táblázat). Kontrollként ez esetben is a PBS 

oldatban történő kezelés szolgált. A különféle összetételű oldatokkal való kezelés 

során az ágensek nem csak a szabad porcfelszín felől, hanem oldalirányból is 

kifejtették hatásukat az osteochondralis mintákra, ezért az oldalirányú diffúzióból 

adódó esetleges álpozitivitás elkerülésére az blokkok perifériás 2-2 mm-ét 

eltávolítottuk az értékelés előtt, így biztosítva, hogy a megmaradt porcterület csak 

a felszínes rétegen keresztül jutó ágens által okozott változásokat interpretálja. 

Ezzel a módszerrel az in vivo intraarticularis körülményeket kívántuk modellezni 

egy esetleges, klinikumban alkalmazott, hasonló összetételű, ízületbe adott 

injekcióhoz hasonlatosan (10. Ábra).  

Az apoptotikus és necrotikus chondrocyták megjelenését és egymáshoz 

viszonyított arányát az osteochondralis mintákon TdT-mediált dUTP nick-end 

labeling (TUNEL) assay segítségével analizáltuk DeadEnd™ Fluorimetric TUNEL 

System (Promega, Madison, WI) használatával. E módszer segítségével lehetővé 

vált a porcmintákban a TUNEL-pozitív sejtek - amelyek az apoptotikus sejthalál 

jelenlétét reprezentálják - in situ identifikálása és kvantitatív mérése is (D’Lima 

2004, Lee 2007). A különböző oldatokkal történő 24 órás kezelést követően (5. 

Táblázat), a gyártói protokollnak megfelelően festettük a blokkokat. A 

porcmintákat 6 µm-es szeletekre vágtuk, majd pufferelt 4%-os paraformaldehid-

oldatban fixáltuk 10 percig. Foszfát-pufferelt sóoldatban történő mosást követően 

permeabilizáltuk 0,1% Triton X-100-at tartalmazó 0,1%-os Na-citrát-oldatban. A 
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mintákat párakamrában inkubáltuk reaktív elegy (TdT enzim) és digoxigenin-jelölt 

dNTP-k jelenlétében 37ºC-on. Egy óra eltelte után a jelölt nukleotidok 

detektálhatóvá váltak peroxidáz-konjugált anti-digoxigenin antitestekkel. A 

blokkokat egyúttal 4’,6’-diamidin-2’-fenilindol-dihidrokloriddal (DAPI) is kezeltük. 

 

 

10. Ábra. Az ex vivo viabilitási kísérleteinkben használt osteochondralis 

blokkok vázlatos képe. A blokkok perifériás 2-2 mm-ét eltávolítottuk az 

oldalirányú diffúzióból adódó álpozitivitás kiküszöbölésére. 

 

 Kvantitatív vizsgálat céljára a sejtek viabilitását és mennyiségét a TUNEL-

pozitív sejtek, illetve az összes chondrocyta sejt egymáshoz viszonyított 

százalékos arányában adtuk meg. Minden kísérletünket három alkalommal 

ismételtük, és az objektív adatok kinyeréséhez az eredmények összegzésében 

az összes kísérlet átlagát vettük (átlag ±SD). Eredményeinket one-way ANOVA 

teszttel, majd az azt követő Dunnet-féle post-hoc teszt segítségével 

interpretáltuk. Analíziseinket GraphPad Prism 5® (GraphPad Software Inc, La 

Jolla, CA) használatával ábrázoltuk. 

Hyalinporc 

 

Subchondralis csont 
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3.4.   Sertés és humán chondrocyták viselkedésének 
vizsgálata háromdimenziós mátrix rendszerekben  

 

 

Ismert tény, hogy a chondrocyták szaporodásához leginkább megfelelő, a 

fiziológiás viszonyokat legjobban leképező környezet a háromdimenziós 

sejtkultúra létrehozása. E cél érdekében további kísérleteinkben biokompatibilis, 

biodegradábilis, kontrollált lebomlási kinetikájú, könnyen kezelhető, de 

mechanikailag ellenálló, méretre alakítható porcsejthordozó mátrixot használtunk.  

A háromdimenziós mátrixok támogatják a porcsejtek proliferációját, 

differenciálódását, és az extracelluláris állomány termelését. A mátrix 

felhasználásával célunk volt a porcdefektusok lehető legteljesebb rekonstrukciója 

az eredeti porcszerkezetet és a fiziológiáshoz közelítő porcsejteloszlást imitálva. 

A megfelelő, 1-2x107 sejtszámot elért, P4 passzált, expandált sertés és humán 

eredetű chondrocyta szuszpenziókat háromdimenziós, Soft PGA Felt matrix 

(Alpha Research, Berlin, Germany) felületére vittük fel és fibrinogén illetve 

thrombin segítségével fixáltuk (Fibrinogen-Thrombin (arány 1:5), Sigma, Saint 

Louis, MO) (11. Ábra). 

 

 

11. Ábra. Soft PGA Felt mátrix képe, a bal oldali képen felhasználás előtt, 

a jobb oldali felvételen porcsejtek mátrixra való felvitele után. 
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A háromdimenziós mátrixok chondrocyta-szuszpenzióval való kitöltése 

után a porcsejtek életképességének és térbeli elhelyezkedésének vizsgálatára 

standard fénymikroszkópos és konfokális mikroszkópos analízist végeztünk. A 

mikroszkópizálás mellett a mátrixra ültetett chondrocyták esetleges 

génexpresszió változását a fentebb már leírt módon reverz transzkriptáz-PCR 

módszer segítségével is elemeztük, mely során a II. típusú kollagén alfa 1-lánc, 

az aggrecan, a COMP, és az I. típusú kollagén génexpresszióját vizsgáltuk.  

 

 

3.5.   Autológ chondrocyta implantációs kísérleteink: I. 
és II. generációs módszer kivitelezése állatkísérletes 
körülmények között 

 

Állatkísérleteinket az ETT TUKEB engedélyünkkel összhangban a 

Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karának Takarmányozástani 

Tanszékén általános anesztézia és standard steril izolációs protokoll betartása 

mellett végeztük.  ACI állatkísérleteink első felében ivarérett, nőivarú juh 

modelleken hoztunk létre fokális porcdefektusokat, majd a porcfragmentumokból 

származó expandált chondrocyta sejttenyészeteket periosteum lebeny alá 

injektálva ültettük vissza, de a juhok térdízületi porcvastagsága nagymértékben 

limitálta a beavatkozás sikerét, ezért további kísérleteinket a vastagabb ízületi 

porcréteggel rendelkező sertés modelleken folytattuk. 

 

Sertéseken végzett kísérleteinkben KA-HYB lapály hibrid, 9 hónapos 

életkorú, 105 kg és 120 kg közötti testsúlyú, hímivarú sertések egyoldali 

térdízületeiben a medialis femurcondylus terhelő felszínén 10-20 mm átmérőjú, 

teljes vastagságú fokális porcdefektusokat hoztunk létre éles Volkmann-kanállal, 

majd az ízületeket rétegesen, varróanyagokkal zártuk. A kivett porcszövetből a 

fentebb leírt metódus szerint chondrocyta sejttenyészeteket hoztunk létre.  

 

Az eltávolított porcmintákból származó expandált chondrocyta 

sejttenyészeteket második ülésben ugyanazon állatok korábban létrehozott 

porcdefektusainak fedésére használtuk I. és II. generációs autológ chondrocyta 
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implantációs módszer alkalmazásával. A porcdefektus változatlanul hagyása az 

ízület rétegeinek, illetve a lágyrészek és a bőr zárása mellett szolgált kontrollként.  

 

Az I. generációs ACI módszer alkalmazásakor második ülésben a sertések 

tibiájának anteromedialis felszínéről periosteum lebenyt nyertünk, majd a kinyert 

és megfelelően méretezett lebenyt egy kis nyílást szabadon hagyva varrtuk 

vissza Vicryl 6-0 (Ethicon, Norderstedt, Germany) varróanyaggal a porcdefektus 

területére (12. Ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ábra. Sertés térdízületi porcdefektus kialakítása (A) illetve 

periosteumlebennyel való fedése és a chondrocyta sejtszuszpenzió lebeny alá 

történő injektálása I. generációs ACI metódus szerint (B). 

 

 

A rögzítés további biztosítására TissuCol Kit liofilizált kétkomponensű 

fibrinragasztót (Baxter GmbH, Unterschleißheim, Germany) használtunk, majd a 

periosteumlebeny még le nem ragasztott nyílásán át injektáltuk be a lebeny alá a 

megfelelő sejtszámot elért chondrocyta sejtszuszpenziót (13. Ábra). Ezt követően 

a ragasztást komplettáltuk, vízzáróvá tettük.  

 

 

A B 
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13. Ábra. TissuCol Kit kétkomponensű fibrinragasztó használatra 

előkészített formában. 

 

 

A II. generációs ACI kísérleteinkben az átlagosan 1-2x107 sejtszámú, 

expandált chondrocyta sejtszuszpenziót Soft PGA Felt mátrix felületére vittük fel 

és fibrin segítségével fixáltuk (fibrinogen-thrombin). A porcsejteket hordozó 

mátrixot a porcdefektus helyére Vicryl 6-0 varróanyaggal (14. Ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ábra. Porcsejteket hordozó mátrix pozícionálása az eredeti defektus helyére. 
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A beavatkozásokat követően 24 hét elteltével a primer porcdefektusok 

területét, illetve a porcdefektus helyén képződött szövetet makroszkópos és 

mikroszkópos módszerrel is vizsgáltuk. Makroszkópos vizsgálataink során az 

ICRS szerinti makroszkópos értékelő skálát használtuk (lásd fentebb), mely 

során a következő szempontokat vettük figyelembe: (1) defektus kitöltöttsége a 

környező porcterülethez viszonyítva, (2) regenerátum integrációja a környező 

porchoz, illetve a (3) regenerációs szövet felszínének megítélése.  

 

A hisztológiai analízis céljára 24 héttel a beavatkozás után az érintett 

porcterületekről osteochondralis biopszia mintákat vettünk, melyeket 10%-os 

pufferelt formalinban fixáltunk, majd delkalcifikálás, paraffinba ágyazás és 

metszés után HE, illetve PAS festés segítségével megfestettünk. A porcminták 

hisztológiai értékelését ICRS-I. szövettani vizuális értékelő skála segítségével 

végeztük (lásd fentebb). A porcdefektus fedését képalkotó eljárásként ízületi MR 

vizsgálattal is elemeztük.  

 

 

3.6.   Processzált, augmentált felszínű porc allograft 
használata sertés modellekben és porcszöveti 
lamellálógép kifejlesztése 

 

A porcdefektusok pótlásának elérhető legjobb megoldását keresve, új, 

potenciális lehetőségként az allogén porc eredetű, felületnövelésen átesett 

porcgraftok kerültek látóterünkbe. A processzált allograftok létrehozásához 

kísérleteink első fázisában KA-HYB lapály hibrid, 9 hónapos életkorú, 105 kg és 

120 kg közötti testsúlyú, hímivarú sertés cadaver térdízületek mediális 

femurcondylusainak teherviselő felületéről vettünk mintákat.  

A porcmintáinkat steril körülmények között egy speciális, erre a célra 

kifejlesztett eszközzel nyertük, amely lehetővé tette a porcfelszín domborulatának 

követését. Az eszköz egy fogóelemből, egy ívelt vágóélből és egy távtartó 

elemből áll, és speciális, a porcfelszín domborúságát követő felépítésének illetve 

a beépített távtartónak köszönhetően lehetővé tette az egységesen vastag, 1,5 

mm-es minták eltávolítását (15. Ábra).  
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Fontos kritérium volt a mintavétel kivitelezésénél, hogy a porcgraft 

felszínén subchondralis csontszövet ne maradjon, ezért minden esetben 

makroszkópos ellenőrzést végeztünk a csont reziduumok eltávolítása céljából, 

illetve az esetleges csontos maradványokat éles sebészeti szikével eltávolítottuk. 

A porcmintákat az előkészítés után a felhasználásig 4ºC-on PBS-oldatban 

tartottuk maximum 72 órás időtartamra. 

 

 

15. Ábra. A. Porcminta vétele sertés cadaver medialis femurcondylusának 

subchondralis csontfelületéről speciális, domború vágóeszköz használatával, 

amely követi a porcfelület natív geometriáját. B. Saját fejlesztésű eszközünk képe 

az eltávolított, domború felszínű porcgrafttal. 

 

Ezt követően a porcgraftokat korábban a subchondralis csontfelület felé 

tekintő felszín felől kiindulva több irányban, kb. 200 µm-ként egy, erre a célra 

speciálisan kifejlesztett eszközzel, parallel futó vágásokkal lamelláltuk. Az eszköz 

vágórésze számtalan egymással párhuzamosan kialakított vágóéllel rendelkezik, 

amelyek egymáshoz viszonyított távolsága 50 µm-es egységenként változtatható 

100 µm és 300 µm között, speciális spacerek behelyezésével.  

 

A csontos felszín felőli bevágások a mélyebb rétegeken áthaladtak, de a 

speciális távtartónak köszönhetően nem kompromittálták a porc felszíni rétegét, 

így annak kb. 500-1000 µm-e (átlagban 600 µm) intakt maradt (16.- 18. Ábra).  

 

A 
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16. Ábra. A. A porcgraft mély rétege, melynek szerkezetében láthatóak a 

többirányú bevágások, amelyek számításaink szerint mintegy 20-szoros 

mértékben növelik meg a felszínt. Megfigyelhető, hogy a bevágások 

nagymértékben alakíthatóvá teszik a porc basalis felszínét.  B. A lamellált 

porcgraft beültetés előtti szövettani képe a bevágásokkal (PAS-festés), metrikus 

vonal=200 µm. 

 

 Ezzel a technikával egy deformálható mátrixszerű alapot kaptunk, amely 

flexibilitása révén egyrészt jól illeszthető a recipiens terület kongruenciájához, 

másrészt a bevágásoknak köszönhetően nagymértékben augmentált felszínnel 

rendelkezik (16.-17. Ábra). A lamellálás tengelyi jórészt párhuzamosan halad a 

kollagénrostok lefutásával, így azokat feltételezhetően kevésbé sérti (18. Ábra).  

A kialakított rések továbbá elősegíthetik a sejtmigrációt és az osteochondralis 

integrációt is (18. A-B. Ábra). 
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17. Ábra. A frissen lamellált porcgraft makroszkópos megjelenése. A. A 

porcgraft oldalnézetből a subchondralis csont nélkül. Jól megfigyelhető a 

domború, ízületi üreg felé tekintő szabad, illetve a subchondralis csontfelület felé 

tekintő vágott porcfelszín. B. A graft felszíni (ízületi üreg felé néző) rétege, mely a 

feldolgozás után is intakt maradt. 

 

A megfelelően lamellált porc allograft méretezés és formára alakítás után 

rögzíthetővé válik a porcdefektus helyén. A beültetés céljára KA-HYB lapály 

hibrid, 9 hónapos életkorú, 105 kg és 120 kg közötti testsúlyú, hímivarú sertések 

egyoldali térdízületeiben a medialis femurcondylus terhelő felszínén fokális 

porcdefektusokat hoztunk létre. Ezeknek a porcdefektusoknak a területére 

helyeztük vissza a lamellált allograftot az intakt subchondralis csont felületére. A 

frissen beültetett porcgraftot a szomszédos egészséges hyalinporchoz Vicryl 6-0 

öltésekkel rögzítettük, illetve a széleken a zárást TissuCol fibrinragasztóval 

komplettáltuk a synovialis folyadék mélybe jutásának megakadályozására (18. C. 

Ábra). 

A processzált, lamellált allograftok beültetése után a sertéseket alacsony 

kalóriás diétán tartottuk a nagyfokú súlygyarapodás elkerülése céljából. Az 

operált állatok a posztoperatív szakban intramuscularisan 10 mg/kg dózisban 

hosszú hatástartamú amoxicillin-trihidrátot kaptak minden 24 órában 4 napig 

(Veyx-yl LA 20%, Veyx Pharma, Germany) illetve szintén minden 24 órában 3 

mg/kg ketoprofént (Ketofen 10%, Merial SAS, Lyon, France) intramuscularisan 5 

napig. 

 

A B 
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A lamellált porcgraft visszaültetését követő 6 és 24 hét elteltével vizsgáltuk 

a korábbi porcdefektus területén újonnan képződött regenerációs szövetet a 

korábban már ismertetett módszerekkel, makroszkópos és mikroszkópos 

eljárásokkal egyaránt, ICRS klasszifikáció szerinti makroszkópos értékelő skála 

segítségével, illetve fénymikroszkópos vizsgálatokkal PAS és HE festéssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Ábra. Sematikus ábra a porcminták többszörös lamellálásáról. A kerek 

képletek mutatják a chondrocyta lacunák helyét. A porc két szerkezeti zónáját 

betűkkel jelöltük: Sz - felszíni zóna, Dz – mély zóna. A. A donor területről 

eltávolított teljes vastagságú porcminta. A kollagén rostok lefutását ívelt vonallal 

jelöltük (Coll). B. A csontos felszín felőli bevágások helye, amelyek nem 

kompromittálják a felszínes réteget (Sz), azonban a mély rétegen (Dz) 

áthaladnak. A porc alapszerkezetében fellelhető kollagén rostok jórészt 

párhuzamos lefutásúak a bevágásokkal, így intaktak maradhatnak. C. Az 

előkészített, subchondralis csontfelületre (ScB) visszaültetett processzált 

chondrograft a parallel bevágásokkal. Az osteochondralis integráció 

megjelenéséig porcöltések biztosítják a graft megfelelő fixációját a környező 

egészséges porcterülethez (Hc). Tm (tidemark) – határzóna a kalcifikálódott és 

nem kalcifikálódott porcréteg között. 
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3.7.   Összehasonlító állatkísérletek többféle porcpótlási 
módszer alkalmazásával 
 

 

A különböző porcpótlási eljárások eredményeinek összevetésére további 

állatkísérleteket végeztünk. A sertés modelleken már korábban létrehozott 

porcdefektusok fedésére négy különféle módszert alkalmaztunk, úgy, mint a 

csontvelőstimuIációs hatáson alapuló microfracturát, I. és II. generációs autológ 

chondrocyta implantációt, és a processzált - lamellált porcgraftot.  

A sebészi bevatkozás után a sertéseket alacsony kalóriás diétán tartottuk 

a nagyfokú súlygyarapodás elkerülése céljából, amely megnehezítette volna az 

eredmények értékelését. Az operált állatok a posztoperatív szakban 

intramuscularisan 10 mg/kg dózisban hosszú hatástartamú amoxicillin-trihidrátot 

kaptak minden 24 órában 4 napig, illetve szintén minden 24 órában 3 mg/kg 

ketoprofént intramuscularisan 5 napig. 

 

Az állatokat öt csoportra osztottuk, minden csoportban 5-5 állattal. Az első 

csoport szolgált kontrollként, az ebbe a csoportban tartozó egyedekben a 

kialakított fokális porcdefektust kezeletlenül hagytuk, csak réteges sebzárást 

végeztünk. A második csoportban a porcdefektus helyén microfracturát 

végeztünk 1,8 mm átmérőjű K-dróttal, melynek segítségével átlagosan 3 fúrást 

ejtettünk cm2-ként. A harmadik csoportba tartozó állatok esetében a kialakított 

porcdefektus helyére a korábban onnan eltávolított, enzimatikus emésztésen 

átesett, majd megfelelő tenyésztő közegben a fentebb leírt módon expandált, 

2x106 sejt/ml koncentrációt elérő chondrocyta-szuszpenziót injektáltunk 

ugyanazon állat tibiájának anteromedialis felszínéről vett periosteumlebeny alá (I. 

gen. ACI). A lebenyt 6-0 Vicryl chondralis öltésekkel rögzítettük és TissuCol 

fibrinragasztó segítségével tettük impermeábilissá a synovialis folyadék számára. 

A negyedik csoportban a porcdefektusokat II. generációs autológ chondrocyta 

implantációs módszerrel kezeltük, mely során az átlagosan 1-2x107  

sejtszámot elért, expandált porcsejteket tartalmazó sejtszuszpenziót 

háromdimenziós Soft PGA Felt mátrix felületére vittük fel, fibrin segítségével 

fixáltuk majd a mátrixot rögzítettük vissza a porcdefektus helyére Vicryl 6-0 

varróanyaggal illetve TissuCol fibrinragasztóval. Az ötödik csoport esetében 
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processzált, lamellált, felület-augmentált chondrograftot használtunk a defektus 

fedésére, melyet szintén Vicryl 6-0 varróanyaggal és TissuCol fibrinragasztóval 

fixáltunk a porcdefektus helyére (19. Ábra).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ábra. Intraoperatív felvételeink sertés porcdefektus-modelljeinkben. A. 

Kontrollcsoport, szabadon hagyott porcdefektus, fedés nélkül. B. Microfractura, 

csontvelő-stimuláció a subchondralis csontfelületen keresztül. C. I. generációs 

autológ chondrocyta implantáció periosteumlebeny felhasználásával. D. II. 

generációs autológ chondrocyta implantáció háromdimenziós mátrix 

beültetésével. E. Processzált, lamellált chondrograft beültetése a porcdefektus 

helyére. 
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A posztoperatív szakban a pordefektus helyén képződott szövetet ICRS 

beosztás alapján makroszkóposan értékeltük a bevatkozás után 24 hét elteltével, 

illetve osteochondralis mintákat gyűjtöttünk. A makroszkópos értékeléshez a 

következő szempontokat vettük figyelembe: (1) defektus mélysége a környező 

porcterülettel összehasonlítva (a kontrollcsoportban, microfractura és ACI 

módszerekben) illetve a defektus helyére ültetett graft túlélése (processzált 

chondrograft esetében), (2) regenerációs szövet integrációja a környezethez (rés 

megléte, demarkációs zóna kiterjedése), (3) regenerációs szövet felületének 

makroszkópos megítélése (sima, felrostozódott, degenerált, stb).  

 

A hisztológiai analízis céljára a kivett osteochondralis biopszia mintákat 

10%-os pufferelt formalinban fixáltuk, majd delkalcifikálás, paraffinba ágyazás és 

metszés után HE, és PAS festés segítségével megfestettük. A porcminták 

hisztológiai értékelését ICRS szövettani vizuális értékelő skála segítségével 

végeztük ((ICRS-I. Visual Histological Assessment Scale) (lásd fentebb). A kapott 

eredmények statisztikai elemzésére SPSS 11.5.0 szoftvert (SPSS, Chicago, 

Illinois, USA) használtunk. Dunn-féle többszörös összehasonlítási tesztet, illetve 

azt követően Kruskal-Wallis-tesztet alkalmaztunk a makroszkópos illetve a 

hisztológiai értékelési kategóriákon belüli szignifikáns különbségek felderítésére. 

Minden érték átlag ± standard deviáció formában került feltüntetésre.  

 

 

 

3.8.   Az autológ chondrocyta implantációs technika 
bevezetése humán beteganyagon 

 

 

Állatkísérletes munkánk befejezésével, biztató eredményeink birtokában 

az ACI módszer humán vonalon való bevezetését céloztuk meg, így 

kiterjesztettük kutatásainkat humán beteganyagra is. Az ACI beavatkozás 

elvégzésére megfelelő esetet annak alapján válogattuk ki a fentebb leírt szigorú 

szempontok alapján, hogy alkalmas-e a beavatkozás előfeltételeinek teljesítésére 

és nem állnak-e fenn a beavatkozás elvégzését kizáró okok (lásd fentebb).  
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A legfontosabb követelmények között volt az intakt szalagapparátus, intakt 

meniscusok jelenléte, és a porcdefektus műtétre alkalmas mérete. E szempontok 

figyelembe vételével került sor a humán porcpótlás elvégzésére egy 33 éves férfi 

beteg esetében. A beteg térdízületében a mediális femurcondylust érintő, jelentős 

méretű osteochondrális defektus alakult ki a sportoló életvitelével 

összefüggésben (20. Ábra). 

Az első műtéti beavatkozás alkalmával, megfelelő preoperatív előkészítést 

követően az érintett térdízület nem teherviselő ízületi porcfelszínéről kis 

mennyiségű porcbiopsziát vettünk. Az eltávolított fragmentumokat tisztítás után 

1x1 mm-es darabokra vágtuk, majd 10 U/ml penicillint és streptomycint 

tartalmazó DMEM oldatban laboratóriumba szállítottuk, ahol a porcmintákból 

chondrocyta tenyésztést kezdtünk a fentebb már ismertetett módszerrel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Ábra. Intraoperatív felvételünk a humán femur condylus 

osteochondralis defektusáról. 

 

A tenyészett chondrocyták jellemző génexpresszióját ezúttal is PCR 

vizsgálatokkal ellenőriztük. A tenyésztési idő végén kapott, átlagosan 1-2x107 

sejtszámú, expandált chondrocyta sejtszuszpenziót Soft PGA Felt mátrix 

felületére vittük fel és fibrin segítségével fixáltuk (21. Ábra).  
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Ezután került sor a második műtéti bevatkozásra, mely során nyílt 

arthrotomiás feltárásból megtisztítottuk a térdízületi fokális porcdefektus területét, 

és a széleket az subchondralis csontfelületre merőlegesre alakítottuk (22. Ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Ábra. Chondrocytákat tartalmazó háromdimenziós mátrix közvetlenül a 

visszaültetés előtt műtői környezetben. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Ábra. Intraoperatív felvételünk mutatja a femur fokális porcdefektusát, 

melynek területét a II. generációs ACI előtt felfrissítettük. 
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Ezt követően a porcsejteket hordozó mátrixot a porcdefektus helyére Vicryl 

6-0 varróanyaggal visszavarrtuk, majd a rögzítést Tissucol-Kit fibrinragasztóval 

komplettáltuk (23. Ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Ábra. A femur fokális porcdefektusának területére visszavarrt, 

porcsejteket hordozó mátrix. A mátrix széleit a szomszédos intakt 

porcterületekhez chondralis öltésekkel rögzítettük. 

 

A defektus fedését követően az ízületi tokot és a műtéti területet rétegesen 

zártuk. A posztoperatív szakban intenzív gyógytornát kezdtünk, mely során a 

beteg 6 héten át folyamatosan naponta használta a CPM-készüléket, akár napi 

10 órán keresztül, hogy ezzel biztosítsuk a porcszövet éréséhez fontos 

mechanikai ingereket. 

Az ACI beavatkozást követően rendszeres időközönként vizsgáltuk a 

térdízületi funkciókat Lysholm beosztás szerint. 6 és 12 hónappal a beavatkozás 

után képalkotó eljárásokkal is – 3T Magnetom TIM Trio MRI - elemeztük a primer 

porcdefektusok területét, illetve a porcdefektus helyén képződött szövetet. 
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4.  Eredmények 

 

4.1.   Chondrocyta tissue engineering technika 
megalapozása, a porcsejttenyésztés minőségi 
ellenőrzése  

 

Kísérleteink kezdeti lépéseiben juh, majd sertés modellek térdízületeiből nyert 

mintákat dolgoztunk fel, enzimatikus emésztés után chondrocyta sejtkultúrákat 

indítottunk. A tenyésztő médium összetételének többszöri módosítása és 

finomítása után kidolgoztunk egy, a chondrocyták megfelelő expandálását 

biztosító optimális médium-összetételt, amelynek használatával a porcsejtek 

megbízható módon, ellenőrzött körülmények között passzálhatóak (24. Ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Ábra. Inverz mikroszkópos felvételünk juh konfluáló chondrocyta 

tenyészetünkről az első passzázst követően.  

 

 

Az állatkísérletes alapokról kiindulva a későbbiekben elkezdtük a humán 

cadaverekből származó térdízületi porcsejtek tenyésztését is. Kísérleteink kezdeti 

fázisában még nem használtunk humán vérsavót a sejtek tenyésztéséhez, ekkor 

a kapott sejtszámok még némileg elmaradtak a későbbiekhez képest, mikor 



60 

 

vérsavóval kiegészített tenyésztő közegben expandáltuk a sejteket. Utóbbi 

esetben a kísérleteink reprodukálható eredményt, beültethető sejtszámokat 

eredményeztek kb. 2x 106 végső sejtszámmal. A juhokból illetve sertésekből 

származó chondrocyták rövidebb idő alatt érték el a megfelelő sejtsűrűséget, míg 

a humán porcsejtek egyenletesebb, megbízhatóbb sejtszaporodási 

karakterisztikát mutattak az idő függvényében (25. Ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Ábra. Az ábra a juh és humán illetve cadaver chodrocyták 

sejtszámváltozásait mutatja az idő függvényében. Az X tengelyen a 

sejttenyésztés megkezdése óta eltelt időt jelöltük napokban kifejezve, míg az Y 

tengelyen a sejtszámot tüntettük fel 106 nagyságrendben. 
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A juh, sertés, és humán eredetű tenyésztett chondrocyták esetében a 

tenyésztések megkezdésekor, illetve minden passzázs után mikroszkópos 

morfológiai ellenőrzést végeztünk. Inverz mikroszkópos analíziseink során, a 

tenyésztés előrehaladtával egyre inkább a fibrocytákra jellemző karaktert 

figyeltünk meg a chondrocyta sejttenyészeteinkben (26. Ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Ábra. Humán chondrocyta tenyészeteink inverz mikroszkópos képe a 

második passzázs után (A), illetve a negyedik passzázs után (B). 

 

A mikroszkópizáláson túl a különböző eredetű chondrocyta-

sejtkultúráinkból a tenyésztés megkezdésekor, illetve a porcsejttenyésztések 

minden passzázsa után total RNS-t izoláltunk és reverz-transzkriptáz PCR 

segítségével vizsgáltuk a chondrocytákra jellemző két főbb komponens, a II. 

típusú kollagén alfa-1 lánca, és az aggrecan, illetve mellettük még a COMP és 

kontrollként a béta-actin génexpresszióját, majd a kapott PCR termékeket agaróz 

gélelektroforézissel választottuk szét.  

A hyalin porcsejtekre jellemző fő marker, a II. típusú kollagén alfa-1 

láncának relatív expressziója vizsgálatainkban fokozatosan és szignifikánsan 

csökkenő tendenciát mutatott, különösen a negyedik sejtpasszázst elérve. A 

másik két vizsgált paraméter, a COMP és az aggrecan expressziós szintje is 

csökkent (27-28. Ábra). A béta-actin expresszió housekeeping funkciót betöltve 

viszonylag állandó szintet mutatott. 

 

 

 

 

A B 
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27. Ábra. A kapott PCR temékek agaróz gélelektroforézise. A felvétel M= 

100 bp marker DNS létra mellett a COMP = humán cartilage oligomeric matrix 

protein (115 bp), a COL2A1 (ábrán COLL2-vel jelölve) = humán II. típusú 

kollagén-alfa1-lánc, (127 bp), az AGG = humán aggrecan (145 bp), és az ACT = 

humán beta-actin (550 bp) expresszióját mutatja humán tenyésztett 

porcsejtekben P0, P1 és P4 sejtpasszázsok után. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Ábra. Sertés chondrocyták tenyésztése során kapott relatív 

génexpressziós értékeink. A kék oszlop jelöli a sertés II. típusú kollagén, a 

narancssárga a sertés aggrecan, míg a zöld színű a sertés COMP expresszióját 

a passzázsok számának függvényében. Az X tengelyen a sejtpasszázsok 

számát, az Y tengelyen a relatív expresszió átlagértékét tüntettük fel. 
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4.2.   Chondrocyta viabilitási vizsgálatok lokál 
anesztetikumok és szteroidok felhasználásával 

 

In vitro kísérleteink chondrocyta sejttenyészeteken 

  

In vitro kíséreleteink értékelésekor úgy találtuk, hogy a kontroll csoporttal 

összehasonlítva a különféle típusú kortikoszteroidok és lokál anesztetikumok 

önmagukban illetve kombinációkban alkalmazva is jelentős változásokat idéznek 

elő a chondrocyta sejtkultúrákon. A foszfát-pufferelt sóoldattal történő kezelés (X. 

csoport) nullához közelítő, minimális apoptosist mutatott (29. A. Ábra). A 

lidocainnal történő 24 órás kezelés (III. csoport) a kontrollhoz képest 

emelkedettebb, közel 20%-os apoptosis-rátát mutatott (29. B. Ábra). A 

ropivacain-kezelés (V. csoport) önmagában hozzávetőlegesen 40%-os 

sejtnecrosist idézett elő (30. C. Ábra). A háromféle lokál anesztetikum közül 

azonban a bupivacain bizonyult a leginkább cytotoxikusnak, tekintve, hogy közel 

100%-os sejtnecrosist okozott a 24 órás kezelés (30. B. Ábra).  A kétféle 

szteroid-preparátum - betamethason (I. csoport) illetve prednisolon (II. csoport) – 

hasonló karakterisztikát mutatott a sejthalál indukciójában, körülbelül 20%-os 

sejthalált idézve elő (29. C-D. Ábra).  
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29. Ábra. A-F. Chondrocyta sejttenyészeteink flow cytometriás analízise 

(A) kontroll PBS sóoldattal, (B) lidocainnal, (C) betamethasonnal, (D) 

prednisolonnal, (E) betamethason-lidocain kombinációval, illetve (F) 

prednisolon-lidocain kombinációval történő kezelés után. A üres oszlopok 

mutatják az apoptosis, a fekete színű oszlopok a necrosis megjelenését a 

chondrocyták között. Az X tengely mutatja a kezelés időtartamán belül a 

három detektálási pontot (2, 4, és 24 óra), míg az Y tengelyen ábrázoltuk az 

apoptotikus illetve necrotikus sejtek arányát százalékos eloszlásban. 
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A különböző glükokortikoidok és lokál anesztetikumok alkotta kombinációk 

több esetben is magasabb apoptosis- illetve necrosis-rátát indukáltak. A 

betamethason-lidocain kombináció (VI. csoport) már 6 órás kezelés után is 

jelentős mértékű apoptosist okozott, összehasonlítva a külön-külön előidézett 

hatásokhoz képest (29. E. Ábra). E kombináció a necrotikus sejtek arányát is 

szignifikánsan emelte a 6, illetve 24 órás kezelést figyelembe véve, tekintve, hogy 

24 órás expozíció után a sejtek 83%-a bizonyult necrotikusnak (29. E. Ábra, 30. 

A. Ábra). A prednisolon-lidocain kombináció (IX. csoport) 2, illetve 6 órás 

expozíciója nem okozott jelentős változást az apoptosis- és necrosis-rátában (29. 

F. Ábra). Azonban az apoptotikus sejtek százalékos aránya a 24 órás kezelést 

követően elérte a 65%-ot, míg a necrotikus sejtek a 25%-ot (29. F. Ábra). A 

betamethason-bupivacain (VII. csoport) illetve a betamethason-ropivacain 

kombináció (VIII. csoport) okozta necrosis-ráta bizonyult a legmagasabbnak, 

mivel majdnem elérték a 100%-os arányt (30. B-C. Ábra).  
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30. Ábra. A-C. A chondrocyta sejttenyészeteink flow cytometriás analízise 

(A) lidocainnal, (B) bupivacainnal, és (C) ropivacainnal illetve ezeknek 

betamethasonnal alkotott kombinációival történő kezelés után. Az üres oszlopok 

reprezentálják a lokál anesztetikum-kezelést önmagában, míg a fekete színű 

oszlopok a kombinációs kezelést a szteroid komponenssel együtt. Az X tengely 

mutatja a kezelés időtartamán belül a három detektálási pontot (2, 4, és 24 óra), 

míg az Y tengelyen ábrázoltuk a necrotikus sejtek arányát százalékos 

eloszlásban. 
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Ex vivo kísérleteink eredményei osteochondralis mintákon 

  

Az osteochondralis mintáink esetében az önmagában adott 

glükokortikoidok és az önmagában alkalmazott lokál anesztetikumok hatása 

csupán a porcszövet felszínesebb rétegét érintette. A TUNEL-assay a minták 

felszíni porcrétegében a 24 órás lidocain-kezelés hatására számtalan elpusztult 

chondrocytát (az összes sejt 16%-a) mutatott, míg a mélyebb rétegekben 

elhelyezkedő chondrocyták konstans módon továbbra is magas viabilitást 

mutattak (az összes sejt több, mint 98%-a) (31. A. Ábra). 

A betamethason-kezelés önmagában csak minor cytotoxikus hatást (az 

összes sejt 3%-a) mutatott, mivel csak néhány TUNEL-pozitív sejt volt 

detektálható a mintákban (31. B. Ábra). 

A prednisolon-expozíció után a TUNEL-pozitív sejtek (az összes sejt 22%-

a) a porcréteg felszíni harmadábban voltak észlehetők, míg a mélyebb zónákban 

nem (31. C. Ábra).  

A prednisolon-lidocain kombinált expozíció számtalan random módon 

elhelyezkedő elhalt sejtet mutatott, amelyek a minta egész mélységében 

észlelhetők voltak (az összes sejt 36%-a) (31. D. Ábra).  

A nem viabilis chondrocyták aránya a betamethason-lidocain kombinációs 

kezelést követően az előzőhöz hasonló karakterisztikát mutatott (az összes sejt 

32%-a volt elhalt), azzal a különbséggel, hogy a sejthalál jórészt a porc felszíni 

rétegére korlátozódott (ábrán nem jelölt).  

Összefoglalva, a glükokortikoid-lokál anesztetikum alkotta kombinációk 

magasabb sejthalálozási rátát mutattak az osteochondralis mintákban, mint a 

glükokortikoidok vagy a lokál anesztetikumok önmagukban adva.  

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Ábra. A-D. Az osteochondralis mintáink hisztológiai analízise és a hyalin 

porcszövetben elhelyezkedő chondrocyták eloszlása a 24 órás, (A) lidocainnal, 

(B) betamethasonnal, (C) prednisolonnal, (D) prednisolon-lidocain kombinációval 

történő kezelést követően. A TUNEL assay (FITC-Annexin-V + DAPI) mutatja a 

mintákban az apoptotikus sejteket. A kékre festődő sejtek viabilisak (fekete 

nyilak), az illumináló zöld (TUNEL-pozitív) sejtek elpusztultak (fehér nyilak). 50x 

nagyítás, metrikus vonal = 150 µm. 
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4.3.   Chondrocyták viselkedése háromdimenziós mátrix 
rendszereken   

 

A sertés és humán eredetű chondrocyták szaporítása után kísérleteink 

további részében a megfelelő sejtszámot elért, expandált sertés és humán 

eredetű chondrocyta szuszpenziókat biodegradábilis sejthordozó mátrixra - Soft 

PGA Felt matrix - ültettük vissza, és az így létrehozott háromdimenziós 

környezetben vizsgáltuk a porcsejtek életképességét és viselkedését.  

 

Az inverz mikroszkópos vizsgálataink során a sejthordozó mátrix szálaihoz 

nagymértékben asszociálódott chondrocytákat találtunk. A porcsejtek térbeli 

elhelyezkedése - kihasználva a mátrix térbeli viszonyait - mindinkább 

háromdimenziós szerkezetet mutatott (32. Ábra).  

 

A mikroszkópos analízisen túl vizsgáltuk a mátrixra ültetett chondrocyták 

génexpresszióját is a korábban már ismertetett reverz transzkriptáz-PCR 

módszerrel, mely során a chondrocyta dedifferenciáció esetleges jeleit kerestük.  

Elemzéseink célpontja ezúttal is a II. típusú kollagén- alfa1 -lánca, aggrecan és 

COMP voltak, mely molekulák mindegyike változó mértékben ugyan, de 

egyértelműen csökkenő génexpressziós értékeket mutatott az idő előrehaladtával 

a sejtpasszázsok számával arányosan (6. Táblázat).  
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      32. Ábra. Biodegradábilis, háromdimenziós szerkezetű, humán 

porcsejteket tartalmazó mátrixunk mikroszkópos felvételei, melyeken 

szembetűnőek a mátrix szálaihoz asszociálódott chondrocyta sejtcsoportok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      6. Táblázat. Chondrocyta sejttenyészeteink relatív génexpressziós értékei, 

II. típusú kollagén alfa 1-lánc, COMP, aggrecan és I. típusú kollagén 

molekulák tekintetében. p0 jelöli a sejttenyésztés megkezdését, p4 a negyedik 

sejtpasszázst. Az utolsó oszlopban tünettük fel a mátrixra ültetett sejtek 

génexpressziós értékeit (matrix). 

p0 p1 p2 p3 p4 matrix

collagen 

II- alfa 1
8,123 6,138 8,065 3,247 1,718 2,33

COMP 0,91 0,67 0,887 0,715 0,43 0,83

aggrecan 2,37 2,17 1,5 1,2 0,91 1,26

collagen I 0,43 1,427 2,025 2,17 3,08 1,6



71 

 

A porcsejtek mátrixra ültetését követő vizsgálatainkban a II. típusú 

kollagén alfa 1-lánc, a COMP és az aggrecan tekintetében a génexpresssziós 

értékek emelkedő tendenciáját észleltük. A mátrixra ültetett chondrocyták II. 

típusú kollagén génexpressziója több, mint egyharmadával nőtt, a COMP 

expressziója majdnem kétszerese volt, míg a mátrixra ültetett chondrocyták 

aggrecan-expressziója szintén több, mint egyharmadával volt magasabb a 

mátrixra ültetés előtti állapottal összehasonlítva. Ezzel szemben az I. típusú 

kollagén molekula génexpressziós értékei drámaian, majdnem felére csökkentek 

(6. Táblázat, 33. Ábra). 

 

 

 

 

      33. Ábra. Chondrocyták relatív génexpressziója. Az X tengelyen a 

passzázsok számát jelöltük (p0-p4), illetve a porcsejtek mátrixra helyezését 

(matrix), az Y tengelyen pedig a relatív expressziós értékeket tüntettük fel. Kék 

színnel jelöltük a II. típusú kollagén alfa1-lánc, pirossal a COMP, zölddel az 

aggrecan, és sárgával az I. típusú kollagén génexpressziós görbéjét. 
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4.4.   I. és II. típusú autológ chondrocyta implantációs 
módszer alkalmazása különböző állatkísérleti 
modellekben  

 

Juh modelljeinkben az első lépésben eltávolított térdízületi porcmintákból 

származó chondrocyta tenyészeteket az I. generációs ACI technika szerint 

ugyanazon állatokból származó periosteumlebeny alá injektáltuk. Kísérleteink 

végzése során azonban úgy találtuk, hogy a juh modellek nem kielégítő ízületi 

porcvastagsága műtéttechnikailag jelentősen megnehezíti és lehetetlenné teszi 

az autológ chondrocyta implantációs módszer alkalmazását. A vékony ízületi 

porcréteg nem engedi meg a porcöltések optimális behelyezését a periosteum, 

sejttartalmú biodegradábilis mátrix vagy a donorterületre visszaültetett autológ 

porc tekintetében sem. A porcsejtbeültetéseink eredményeit a hisztológiai 

ellenőrzés mellett többek között arthroscopos módszerrel terveztük megvizsgálni, 

de a vizsgált juh modellek roppant szűk térdízületi viszonyokat mutattak ennek 

elvégzésére. A fenti okok miatt további etikai engedélyek beszerzését követően 

sertéseken folytattuk a kísérleteinket.  

 

Sertéseken végzett vizsgálataink során úgy találtuk, hogy a sertés 

térdízületi porc vastagsága már alkalmas arra, hogy Vicryl 6-0 varróanyaggal 

porcban tartó öltésekkel rögzítsük a periosteumot, vagy a porcdefektus pótlására 

szánt mátrixokat (illetve későbbiekben a processzált allogén porcot).  

Az I. generációs és II. generációs ACI metódus szerinti beavatkozásainkat 

követően, 24 hét elteltével vizsgáltuk meg az érintett fedett porcdefektusok 

makroszkópos megjelenését (34. Ábra). A periosteum lebenyt felhasználó I. 

generációs ACI eseteinkben a makroszkópos értékelés során az ICRS beosztás 

szerint a defektus kb. 80-85%-a volt kitöltött a reparátummal, az regenerátum 

integrációja általánosságban kb. <1 mm-es demarkációs határral valósult meg, 

illetve a regenerátum makroszkópos megjelenése számos kisméretű repedést 

mutatott (7. Táblázat). 

A biodegradábilis mátrixot felhasználó, II.generációs ACI eseteinkben ezzel 

szemben a porcdefektus kitöltöttsége kb. 90-95%-osnak mutatkozott, a 
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regenerátum integrációja 1 mm-nél kisebb demarkációs határral, vagy komplett 

módon megvalósult, a makroszkópos felszín kisméretű, elszórt fissurákat 

tartalmazott (7. Táblázat, 34. Ábra). 

 

7. Táblázat. I.- II. generációs ACI állatkísérleteink eredményei az ICRS 

vizuális értékelő skála pontértékei alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     34. Ábra. I. generációs (A) és II. generációs (B) ACI technika szerint pótolt 

ízületi porcdefektusok makroszkópos megjelenése állatkísérleteinkben, 24 héttel 

a beavatkozást követően. 

 

ICRS Score I. generációs ACI II. generációs ACI 

repair foka 3 3-4 

integráció 2-3 3-4 

makroszkópos megjelenés 1-2 2-3 

graft értékelése Grade III: abnormális (6-8) Grade II: szinte normál (8-11) 

A B 
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4.5.   Processzált porc allograft felhasználása sertés 
modellekben 

 

A speciális eszközzel kinyert, majd az újonnan kifejlesztett porcszöveti 

lamellálógéppel felületnövelt porc allograftok eredményeit sertés modelljeinkben 

a kiindulási porcdefektus területére történő visszaültetés utáni posztoperatív 6. és 

24. héten vizsgáltuk makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel.  

A regenerátum makroszkópos analízise a posztoperatív 6. héten már stabil 

osteochondralis integritást mutatott, az időközben felszívódott varróanyag 

ellenére is. Az implantátum a fokális porcdefektus területén maradt, delamináció 

jeleit nem mutatta, azoban a komplett széli integráció még hiányzott.  

A 24 hetes utánkövetés alkalmával a reparátum stabilnak mutatkozott, 

azonban a körkörös, széleken megfigyelhető porcszöveti integráció továbbra is 

inkomplett maradt. A reparátum az ICRS makroszkópos értékelő skála 

használatával a három kritérium figyelembe vételével a defektus kitöltöttsége 

alapján 3-4 pontot, a környező porcterületekhez való integráció alapján 3 pontot, 

míg a makroszkópos megjelenés tekintetében 3-4 pontot, összesítve 9-11 ponttal 

„Grade II: szinte normál” minősítést kapott (35. Ábra). 

 

 

 

 

 

 

35. Ábra. Lamellált felületnövelt porc allograftunk makroszkópos megjelenése 

6 héttel (A), illetve 24 héttel (B) a porcdefektus területére történő beültetést 

követően. 

A B 
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A posztoperatív 6. héten elvégzett mikroszkópos analízisünk a lamellált 

porcgraftok területén kezdődő osteochondralis integrációt igazolt a marginális 

integráció hiányosságai mellett. A subchondralis csontszövet némileg irreguláris 

képet mutatott, több helyütt megfigyelhető megnövekedett lymphocytás 

infiltrációval. A porcgraftok mély zónájában kalcifikáció jelei mutatkoztak és a 

korábbi lamellálások helyén diszkrét sejtinvázió jelei voltak észlelhetők (36. 

Ábra). 

 

 

 

36. Ábra. Lamellált, processzált porcgraftunk mikroszkópos képe PAS 

festéssel, 6 héttel a chondrograft beültetése után. A fekete nyilak a korábbi 

lamellálás helyét jelölik. Az A felvétel jobb oldalán, a fekete négyszög alakú jelölt 

területet nagyobb nagyítással ábrázoltuk a B felvételen. Metrikus vonal = 400 µm. 
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4.6.   Összehasonlító állatkísérletes eredmények 
különböző porcpótlási technikák alkalmazásával 
 

Sertés modelljeinket öt csoportra osztva négy különböző porcpótlási 

technika eredményeit vizsgáltuk a beültetést követően, 24 héttel a primer 

porcpótló eljárás elvégzése után, makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel.  

 

A porcregenerátumok makroszkópos értékelésekor úgy találtuk, hogy 24 

héttel a primer beavatkozás után a porcpótlás nélkül hagyott defektusok 

esetében (1. csoport) gyenge minőségű regenerátum képződött, a microfractura 

(2. csoport) alkalmazása után is csupán az eredeti defektus széli területein volt 

megfigyelhető gyenge minőségű, újonnan képződött regenerátum (37. A.-B. 

Ábra).  

A harmadik csoportban (I. generációs ACI) a regenerátum makroszkópos 

megjelenése az első két csoporthoz képest nagyobb fokban hasonlított a 

hyalinporc eredeti szerkezetére. A regenerátum vastagsága, illetve integrációja a 

környező porcterületekhez elfogadhatónak bizonyult az érintett terület kisfokú 

szerkezeti irregularitása mellett (37. C. Ábra).  

A II. generációs ACI módszerrel kezelt porcdefektusok (4. csoport) 

egyenletesebb felszínt mutattak, pontosabb széli integrációval, ám a felszínen 

néhány repedés, fissura volt megfigyelhető (37. D. Ábra).  

A lamellált porcgrafttal kezelt állatok (5. csoport) defektusainak helyén 

makroszkóposan megfelelő porcszövetet találtunk, a chondrograftok kifejezetten 

jó minőségűnek bizonyultak, delamináció jeleit nem mutatták a varróanyag 

felszívódása ellenére sem, ám a marginális integráció továbbra is inkomplett volt 

(37. E. Ábra). Egy esetben kisfokú, pannus-szerű synovialis szövetburjánzást 

észleltünk a donor és a recipiens porcterületek között, amely megakadályozta a 

széli integrációt, de nem érintette az osteochondralis beépülést.  

 

 

  



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Ábra. Sertés ízületi porcdefektusok makroszkópos képe kísérleteink 

különböző csoportjaiban 24 héttel a primer porcpótló beavatkozás után. A. 

kontroll porcpótlás nélkül, B. porcpótlás microfracturával, C. porcpótlás I. 

generációs autológ chondrocyta implantációval, D. porcpótlás II. generációs 

autológ chondrocyta implantációval, E. porcpótlás processzált, lamellált 

chondrograft felhasználásával. Az első két csoportban a képződött regenerátum 

meglehetősen irreguláris képet mutat (A, B). Az ACI technikákkal kezelt 

defektusok teljes fedettséget mutatnak, habár a felszín egyenetlen struktúrájú (C, 

D). A lamellált chondrografttal pótolt defektusok esetében a porcgraft stabilan, az 

eredeti helyzetében mutatkozott inkomplett marginális integrációt mutatva (E).  
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A makroszkópos értékelés statisztikailag szignifikáns különbséget mutatott 

az első két csoport eredményei illetve a további három csoport esetében kapott 

porcszöveti kép között a makroszkópos megjelenés illetve a porcpótlás ICRS 

szerinti beosztását tekintve. Ugyanakkor nem volt statisztikailag szignifikáns az 

eltérés az I. és II. típusú ACI technikával, illetve a processzált chondrografttal 

kezelt csoportok eredményei között (8. Táblázat). 

 

Az öt vizsgálati csoport hisztológiai értékelése során a következő 

megfigyeléseket tettük. Az első két csoportban a vizsgált osteochondrális minták 

inkább a rostos porcra emlékeztető, dezorganizált mátrixszerkezetet és 

sejteloszlást mutattak. Az osteochondralis integráció kielégítő volt, sarjszövet 

vagy egyéb szövetmaradvány nem volt fellelhető (38. A-B. Ábra). A microfractura 

alkalmazása esetén (2. csoport) az osteochondralis blokkok helyenként mutatták 

az eredeti felfúrás nyomait, de ezek a rések nem befolyásolták döntően az 

integrációt.  

Az ACI technikákkal kezelt csoportokban (3.-4. csoport) hyalinszerű 

karakterisztikát mutató porcszövetet találtunk, de a porcsejtek eloszlása eltért a 

környező, normál porcszerkezettől (38. C-D. Ábra). A basalis oldalon a csonthoz 

való integráció elfogadhatónak bizonyult, leválás, törés vagy callus nyomait nem 

mutatta, a chondralis integráció mégis elmaradt az első két csoport 

eredményéhez viszonyítva. A makroszkóposan jó integrációt mutató esetekben is 

találtunk minor réseket az intakt porc és a graft szövete között a mikroszkópos 

vizsgálat során.   

A processzált chondrografttal kezelt esetekben (5. csoport) hyalin 

porcszövetet találtunk, teljes osteochondralis integráció mellett. A korábbi 

lamellálás rései nem voltak többé észlelhetők, azonban az széli integráció 

továbbra is inkomplettnek bizonyult, illetve a legtöbb esetben a subchondralis 

csont némi irregularitást mutatott, csökkent trabecularis szerkezetet mutatva (38. 

E. Ábra). 
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38. Ábra. Sertés térdízületi porcdefektusok hisztológiai képe PAS festéssel 

kísérleteink különböző csoportjaiban 24 héttel a primer porcpótló beavatkozást 

követően. A minták a kontroll, kezeletlenül hagyott (A), a microfracturán átesett 

(B), az I. típusú ACI módszerrel fedett (C), a II. típusú ACI módszerrel fedett (D) 

illetve a lamellált chondrograft alkalmazásával pótolt (E) defektusokat 

reprezentálják. A metrikus vonal= 400 µm. Or = eredeti porc, Rp = recipiens porc. 
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A csoportok összehasonlításakor statisztikailag jelentős eltéréseket találtunk 

két katergóriában is: a mátrixszerkezet illetve a sejteloszlás tekintetében 

szignifikánsan jobb eredményeket kaptunk az ACI technikákkal kezelt, illetve a 

processzált chondrografttal fedett defektusok esetében, összehasonlítva a 

kezeletlenül hagyott vagy microfracturán átesett esetekkel (8. Táblázat). 

  

 8. Táblázat. A kísérleti csoportokban alkalmazott porcpótlási módszerek 

makroszkópos és hisztológiai értékelése a posztoperatív 24. héten. Az értékeket 

átlag ± SD tüntettük fel. Megjegyzés: a sejtek életképességét nem értékeltük 

(ICRS szövettani skála IV. csoport).  

a szignifikáns különbség (P˂0.05) a kontrollcsoporthoz viszonyítva 
b szignifikáns különbség (P˂0.01) a kontrollcsoporthoz viszonyítva 
c szignifikáns különbség (P˂0.05) a microfractura csoporthoz viszonyítva 
d szignifikáns különbség (P˂0.01) a microfractura csoporthoz viszonyítva 

Pótlás nélkül

Csontvelő 

stimuláció

Autológ 

chondrocyta 

implantáció

Processzált 

chondrograft

ICRS porcpótlás makroszkópos értékelő skála

I. A/B repair foka (0-4) 0,8  ± 0,84 1,6 ± 1,14 2,8 ± 1,3
b

3,6 ± 0,89
b,c

II. Integráció a környező porcterületekhez (0-4) 2,8 ± 1,1 3,4 ± 0,55 3,2 ± 0,84 2,4 ± 1,14

III. Makroszkópos megjelenés (0-4) 1,2 ± 1,3 1,6 ± 0,55 2,6 ± 0,55
a,d

3,4 ± 0,89
b,d

Graft összesített értékelése
4,8                                    

Grade III.   

abnormális

6,6                                             

Grade III.   

abnormális

8,6                                      

Grade II.         

szinte normál

9,4                                             

Grade II.         

szinte normál

ICRS szövettani vizuális értékelő skála

I. Felszín (0-3) 1,2 ± 1,64 1,8 ± 1,64 2,4 ± 1,34 1,8 ± 1,64

II. Porcmátrix (0-3) 0,4 ± 0,55 1,0 ± 0,71 2,2 ± 0,45
b,d

2,8 ± 0,45
b,d

III. Sejteloszlás (0-3) 0 0,4 ± 0.55 2,2 ± 0,45b,d 2,8 ± 0,45b,d

V. Subchondrális csont (0-3) 2,2 ± 0,45 2,2 ± 0,45 2,2 ± 0,84 1,6  ± 0,89

VI. Porc kalcifikációja (0-3) 1,2 ± 1,64 1,2 ± 1,64 1,8 ± 1,64 2,4  ± 1,34
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4.7.   Autológ chondrocyta implantációs módszer 
humán bevezetése  

 

Az ACI módszer humán beteganyagon való bevezetésekor az érintett 

térdízületek nem teherviselő felszínéről vett porcbiopsziából szoros 

génexpresszió-ellenőrzési vizsgálatok mellett visszaültethető chondrocyta 

tenyészetet hoztunk létre, majd a megfelelő sejtszámot elért porcsejtszuszpenziót 

mátrix hordozóra vittük fel, és azt az eredeti porcdefektus helyére rögzítettük. 

 

A posztoperatív szakban komplett rehabilitációs protokollt indítottunk, amely 

mellett klinikai szempontból vizsgáltuk az érintett térdízület funkcióit a Lysholm-

score segítségével, illetve képalkotó diagnosztikával, 3T MRI vizsgálattal 

értékeltük a porcsejt tartalmú hordozó mátrix integrációját. 

 

A Lysholm score egy, a térdízületre adaptált értékelő módszer, amely az 

ízületi alapú sántítást, a testtávoli segédeszközök használatát, az ízületi zár 

jelenlétét, az ízületi instabilitást, ízületi fájdalmat, az érintett ízület duzzanatát, 

illetve a lépcsőzéskor és guggoláskor fellépő problémákat elemzi, számszerűsíti, 

illetve összegzi (Tegner 1985).  

 

A Lysholm score értékeit az eredeti porcpótló beavatkozást követő 6, 12, és 

24 hónap múlva vizsgáltuk és a preoperatív állapothoz viszonyítottuk. A 

posztoperatív 6. hónapban a megkezdett ízületi mozgatással parallel a score 

értékei javulást mutattak a preoperatív lelettel összehasonlítva. A térdízületi 

hydrops megszűnt, a ROM (range of motion) értéke csaknem teljes volt, 

lépcsőzéskor csak alkalmanként jelentkezett fájdalom, kisebb terhelésre nem 

jelentkezett panasz. 12 hónap elteltével az érintett térdízület a klinikai kép minden 

aspektusában további határozott javulást mutatott. A 24 hónapos utánkövetés 

során azonban a térdízület terhelhetőségének hiányosságai részben visszatértek, 

így a score összegzésekor a posztoperatív 12. hónap értékeinél alacsonyabb 

értékeket kaptunk, de a javulás szignifikáns volt a műtét előtti állapothoz 

viszonyítva (39. Ábra). A beteg masfél évvel a műtét után visszatért az aktív 

labdarúgáshoz, korábbi térdduzzanatai teljesen megszűntek. 
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39. Ábra. Lysholm értékelő rendszer használata során kapott értékek az 

ACI-kezelt humán beavatkozásunk után. Az X tengelyen ábrázoltuk az eltelt időt 

a porcpótló beavatkozást követően (preoperatív állapotnak a műtétet közvetlenül 

megelőző állapot score értékeit vettük), míg az Y tengelyen a Lysholm score 

értékeit tüntettük fel 1-100-ig terjedő skálán. 

 

Az MRI vizsgálataink során a posztoperatív 6. és 12. hónapban 

készítettünk felvételeket az érintett térdízületről, és a kapott képeket a 

preoperatív viszonyokhoz hasonlítottuk (40. Ábra). A preoperatív felvételeken 

kitűnt az elvékonyodott, irreguláris porcréteg a mediális femurcondylus területén, 

iletve az érintett területen a subchondrális csontszerkezet ödémája, felpuhulása. 

Ezzel szemben a postoperatív felvételek normál vastagságú ízületi porcréteget, 

illetve normális denzitású subchondrális csontállományt mutattak a korábbi 

defektus helyén. 
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40. Ábra. MRI felvételeink a primer térdízületi porcdefektusról és annak 

chondrocyta sejthordozó mátrixszal történő fedéséről. Az A és B felvétel a 

preoperatív állapotot mutatja sagittalis (A) és frontalis (B) síkban, illetve a C 

felvétel ábrázolja a mátrixszal fedett defektust a posztoperatív 6. hónapban, 

sagittalis síkban (C). A porcdefektus pontos helyét fehér nyilak jelölik. 
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5. Megbeszélés 

 

5.1.   Chondrocyta tissue enginnering monolayer és 
mátrix környezetben 

 

A chondrocyta tenyésztéssel kapcsolatban ismert tény, hogy a porcsejtek, 

eltávolítva őket az eredeti extracelluláris mátrixukból, a tenyésztőközegekben 

primer monolayer formát felvéve elvesztik fenotípusukat, morfológiai és 

funkcionális-biokémiai jellegzetességeiket és egyre inkább a fibrocytákra jellemző 

fenotípust vesznek fel, majd a sejtkultúrákban fokozatosan fibroblasztokká 

dedifferenciálódnak (Holtzer 1960, von der Mark 1977, Schulze-Tanzil 2002 és 

2009, Yang 2006, Melero-Martin 2007, Hubka 2014). E jelenség fontos limitációs 

tényező a porcsejtek hosszú távú laboratóriumi tenyésztésén alapuló tissue 

engineering technikák alkalmazásakor.  

A chondrocyták tenyésztés közben elszenvedett dedifferenciációjának 

kiküszöbölésére illetve minimalizálására többféle lehetőség kínálkozik. A 

különböző növekedési faktorokkal szupplementált tenyésztő közegek használata 

nyújthat eredményt (Dehne 2010, Freyria 2012), másrészt bizonyos fizikai 

tényezők megléte, mint pl. a chondrocyta „seeding” magas denzitása, különféle 

indukáló hatású, háromdimenziós tenyésztő közegek felhasználása is 

minimalizálja a dedifferenciációt a chondrocyta tenyészetben (Yang 2006, Hubka 

2014).  

Irodalmi adatok azt mutatják, hogy az alacsony, 1,5-5% körüli oxigén 

tenzió melletti porcsejttenyésztés előnyösen befolyásolja a képződő 

chondrocyták minőségét, fiziológiás chondrocyta környezetet imitálva. A 

különböző vizsgálatok a porcspecifikus gének expressziójának fokozódását 

mutatják alacsony oxigén tenzió mellett (Coyle 2009, Martinez 2008, Ströbel 

2010, Schrobback 2012, Hubka 2014).  

Saját kísérleteinkben az esetleges dedifferenciáció elkerülésére speciális, 

növekedési faktorokkal, illetve autológ szérummal kiegészített tenyésztő 

médiumot alkalmaztunk, amely megbízható körülményeket teremtett a 

chondrocyták expandálására és melynek alkalmazása reprodukálható módon 

beültethető számú porcsejtet eredményezett. Vizsgálatainkban úgy találtuk, hogy 
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az idő előrehaladtával, a sejtpasszázsok számának növekedésével a monolayer 

formában növekedő chondrocyták mikroszkópos megjelenése mindinkább a 

fibrocyták felépítéséhez válik hasonlatossá, és ez a megfigyelésünk az irodalmi 

adatokkal teljes mértékben korrelál. 

 

Ismert kutatási eredmények alapján a jellegzetes porcsejt markerek 

tekintetében is jelentős változások állnak be a chondrocyta-dedifferenciációs 

folyamatok következtében (Zaucke 2001, Dehne 2010). A hyalinporc 

szerkezetére jellemző molekulák down-regulálódnak, míg ellenkezőleg, a 

fibroblast-jellegű struktúrákra jellemzők aktivitása fokozódik. A biokémiai 

vizsgálatok tanúsága szerint a kultivált chondrocyták a normál porcszövetre 

jellemző II. típusú (COL2A1) kollagén termelése helyett I. (COL1A1) és III. típusú 

kollagént kezdenek termelni, a nagy molekulatömegű aggrecan helyett kisebb 

méretű proteoglikánok (pl. versican) fokozottabb termelése figyelhető meg, illetve 

a porcspecifikus COMP termelése is csökken. Dedifferenciációs markerként 

használhatók pl. a II./I. típusú kollagének vagy az aggrecan/versican 

proteoglikánok aránya (Barlic 2008). A II. típusú kollagén alfa1-láncával 

(COL2A1), mint porcspecifikus markerrel összehasonlító kvantitatív analízis 

végezhető az I. típusú kollagénnel szemben, amely főleg fibroblastokban van 

jelen, és amelynek nagy mennyiségben történő expressziója egyértelműen a 

fibroblast irányba történő hátrányos módosulást kíséri.  

Saját PCR vizsgálatainkban a sejtpasszázsok számának növekedésével a 

normál ízületi chondrocytákra jellemző markerek tekintetében fokozatos és 

szignifikáns csökkenést tapasztaltunk (II. típusú kollagén alfa1-lánc, COMP, 

aggrecan). A fibroblast-irányú hátrányos átalakulás igazán a chondrocyta-

tenyészet negyedik passzázsa után volt kifejezett, amely megfeleltethető a 

korábbi irodalmi adatoknak (Kang 2007, Schulze-Tanzil 2009).  

 

A chondrocyták dedifferenciációja leginkább a monolayer tenyésztés során 

szembetűnő, míg a háromdimenziós hydrogel (agaróz, kollagén, alginát, fibrin) 

tenyésztő közegek alkalmazása esetén a chondrocyta-tenyészet redifferenciáció 

jeleit mutatja, illetve a porcsejtek dedifferenciációja és fibroblast-irányú elfajulása 

késleltethető vagy csökkenthető (Schulze-Tanzil 2002, Barlic 2008, Caron 2012). 

Háromdimenziós hydrogélekben tenyésztve a porcsejteket a dedifferenciációs 
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folyamat lassulása, a tipikus chondrocyta fenotípus, a normál chondrocyta 

funkciók, és a normál spektrumú biokémiai molekulatermelés részleges 

visszatérése figyelhető meg (Benya 1982, Caron 2012). A háromdimenziós 

sejthordozók felhasználása támogatja a sejtosztódást, a chondrocyták normális 

alakjának és sejtfelépítésének megtartását a preformált „mikrogyöngyök” révén 

(Melero-Martin 2007).  

További lehetőség a chondrocyták háromdimenziós mátrixokra (fleece, 

scaffold) történő felvitele, amely rendszerekben a rostok, illetve szálak felületi 

geometriája minimalizálja a sejtadhéziós fókuszpontok létrejöttét, így 

megakadályozza a sejtek ellapulását, következésképpen a chondrocyták 

megtarthatják kerek sejtfelépítésüket. A mátrixok természetük szerint lehetnek 

természetesek és szintetikus polimerek. A természetes polimerek fehérje-

alapúak, mint a fibrin vagy a kollagén, vagy szénhidrát-alapúak, mint az agaróz, 

alginát, hyaluronán vagy chitosan. A leggyakrabban használt szintetikus 

polimerek polylaktát (PLA) vagy polyglikolát (PGA) alapúak. Az optimális mátrix 

ismertetőjegyei a következők: biodegradábilis, lassú és kontrollált lebomlási 

kinetikájú, biztosítja a tápanyagok és anyagcsere végtermékek akadálytalan 

áramlását, támogatja a sejtek proliferációját, differenciációját, az extracelluláris 

mátrix termelését, mechanikai védelmet nyújt a sejtek számára és integrálható a 

környező porcterülethez (Kock 2012).  

Saját kísérleteinkben PGA-alapú háromdimenziós mátrixot használtunk a 

porcsejtek hordozójaként, mivel e mátrixok mechanikai stabilitása megfelelő, és 

visszaültetés során könnyebben fixálhatók az intakt porcszövet 

peremterületéhez. Mikroszkópos vizsgálataink tanúsága szerint a chondrocyták 

jó asszociációs készséget mutattak a mátrix szálaihoz, a tér három 

dimenziójában elszórtan helyezkedtek el, mindinkább felvették a natív 

elrendeződést. A génexpressziós analízisünk a mátrixra helyezés után 

növekedést mutatott a hyalin porcspecifikus faktorok (II. típusú kollagén alfa1-

lánca, COMP, aggrecan) tekintetében, illetve csökkenést a dedifferenciációs 

markerként értelmezhető, a fibrocytákra jellemző I. típusú kollagén esetében. 
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5.2.   Chondrocyták viabilitása kémiai anyagok 
hozzáadásával 
 

Az osteoarthritis farmakológiai kezelésében egyebek mellett az 

intraarticularis kortikoszteroidok és a lokál anesztetikumok is hagyományosan 

fontos szerepet töltenek be. Számos tanulmány igazolta e szerek cytotoxikus 

hatását különböző sejttípusokban (Nakazawa 2002, Chu 2006, Karpie 2007, 

Piper 2008). Az osteoarthritisben észlelhető ízületi degeneráció és a 

chondrocyta-apoptosis közötti kapcsolat eddig is a kutatások tárgyát képezte 

(Blanco 1998, Kühn 2004, Steinert 2007, Wei 2006). Ez a kapcsolat az ízületi 

porcszövet speciális struktúrájával magyarázható, mivel szöveti makrophagok 

hiányában a képződő apoptotikus testek a környező extracelluláris térbe ürítik 

tartalmukat, irreverzibilis károsodást okozva ezzel a mátrixban (Blanco 1998, 

Hashimoto 1998). Mivel széleskörűen ismert a chondrocyták limitált szaporodási 

képessége, ha a porcsejtek apoptotizálnak, az komoly veszteséget jelent az 

extracelluláris mátrix termelésében és egyben fenntartásában is, így ebben az 

esetben az osteoarthritis progressziója várható. Következésképpen, a 

chondrocyta apoptosist indukáló intraarticularis szerek potenciálisan 

felgyorsíthatják az osteoarthritis folyamatát.  

Kutatásunk célja annak meghatározása volt, hogy éppen az osteoarthritis 

terápiájában alkalmazott glükokortikoidok illetve lokál anesztetikumok önálló 

illetve kombinált formában milyen hatást fejtenek ki valójában az ízületi 

chondrocyták viabilitására. 

 Kutatásunk eredményeinek értékelése néhány szempont figyelembe 

vételével kell, hogy történjen. Vizsgálataink során csupán limitált számú 

glükokortikoidot és lokál anesztetikumot használtunk, főként azokat, amelyek a 

leggyakrabban használatosak a tárgykörben. Mivel a monolayer sejttenyészet 

nem teljesen képes modellezni a differenciált porcszövetet, kísérleteink második 

felében osteochondrális mintákat használtunk eme eltérés kiküszöbölésére. A 

szövetmintáinkat statikus körülmények között kezeltük, azonban in vivo a 

különböző anyagok diffúziós karakterisztikája mozgó, terhelés alatt álló ízületben 

ettől eltérhet, habár a passzív diffúziót, amely a mozgó ízületben is alapvető 

fontosságú, a leírt kísérleti körülmények jól reprezentálják. 
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 Az intraarticularisan alkalmazott kortikoszteroid injekciókat az EULAR és 

az American College of Rheumatology is ajánlja irányelveiben mind 

reumatológiai, mind ortopédiai felhasználásra, maga a gyulladás, illetve a 

gyulladás újbóli fellángolásának megakadályozására, azokban az egyéb 

kezelésre nem reagáló osteoarthritises esetekben, ahol a páciensek esetében 

lokális synovitis, és ízületi folyadékgyülem áll fenn (Gray 1983, Creamer 1997, 

ACR 2000, Jordan 2003, Bellamy 2006). Az intraarticularis kortikoszteroid 

injekció hatékony és általánosan használt kezelési mód osteoarthritises 

esetekben, habár klinikai bizonyítékok hangsúlyozzák a fájdalomcsillapításban 

betöltött relatíve rövid hatását (Gaffney 1995, Jones 1996, Ravaud 1999, 

Raynauld 2003, Kullenberg 2004, Shrader 2004, Pelletier 2006, Lambert 2007). 

Egy korábbi tanulmány a klinikumban gyulladáscsökkentésre használt 

kortikoszteroidok csak bizonyos dózisát találta a chondrocytákra nézve károsnak 

(Fubini 2001), ám alacsonyabb dózisok bizonyítottan chondroprotektív hatásúnak 

bizonyultak és lassítják a porcléziók progresszióját (Creamer 1997, Larsson 

2004, Pelletier 1995, Pelletier 1994, Raynauld 1999). 

 

In vitro kísérleteinkben a betamethason és a prednisolon nem indukált 

sejthalált a kontroll csoporthoz viszonyítva. Ex vivo kísérleteinkben a 

betamethasonnak nem volt jelentős cytotoxikus hatása, azonban a prednisolon 

jelentősen kiterjedtebb sejthalált okozott főként a hyalinporc felszíni harmadában. 

Eredményeink értékelésekor összehasonlítottuk megfigyeléseinket egyéb más 

kutatással is a jelen tárgykörből (9. Táblázat).  

A kapott adatok nehezen összevethetők, tekintve, hogy mind a 

chondrocyták származási helye, mind a tenyésztési körülmények, mind pedig az 

expozíciós időtartamok különböznek az egyes kutatásokban. Ennek ellenére 

kísérleteink eredményei konzisztensek Seshadri és munkacsoportja (Seshadri 

2009) által megfigyeltekkel, miszerint a kombinált expozíciók esetében nagyobb 

cytotoxicitásra lehet számítani.  
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9. Táblázat. Kortikoszteroidok és lokál anesztetikumok chondrocytákra 

kifejtett cytotoxikus hatásai különböző kutatásokban. 

Kutatás Sejttípus

Expozíciós 

anyag neve és 

koncentrációja

Értékelés 

időpontja 

(expozíciós idő, 

ha ettől 

különbözik)

Cytotoxicitás

Nakazawa et 

al.

Humán ízületi 

chondrocyta 

monolayer 

tenyészet

Triamcinolon 10-4 

mol/l
72 óra 10,40%

Ropivacain 0,5% 24 óra (30 perc) 36,10%

Betamethason 

7mg/ml
24 óra 20%

Lidocain 10mg/ml 24 óra 20%

Ropivacain 

7,5mg/ml
24 óra 39%

Betamethason 

7mg/ml +Llidocain 

10mg/ml

24 óra 83%

Betamethason 

7mg/ml + 

Ropivacain 

7,5mg/ml

24 óra 98%

Fubini et al. 

Ló ízületi 

chondrocyta 

monolayer 

tenyészet

Chu et al.

Marha ízületi 

chondrocyta 

tenyészet (alginát 

gyöngy)

Bupivacain 0,5% 99%

Piper & Kim

24 óra (30 perc) 62,60%

Seshadri et 

al.

Marha ízületi 

chondrocyta 

tenyészet (alginát 

gyöngy)

24 óra (60 perc) 62,40%

24 óra (60 perc) 99%

Jelen kutatás

Humán ízületi 

chondrocyta 

monolayer 

tenyészet

Methylprednisolon 

1x109pg/ml 

(2mmol/l)

72 óra 96%

1 óra  (15-30-60 

perc)

Humán ízületi 

chondrocyta 

monolayer 

tenyészet

Bupivacain 0,5%

Methylprednisolon 

8mg/ml

Methylprednisolon 

8mg/ml + 

Lidocain 1%
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Az osteoarthritis intraarticularis terápiájának másik lényeges képviselői a 

lokál anesztetikumok, amelyek hatékonyak ugyan a fájdalomcsillapításban, de 

korábban már felmerült az esetleges, chondrocytákra kifejtett cytotoxikus 

aktivitásuk (Chu 2006, Karpie 2007, Piper 2008). A legszélesebb körben használt 

lokál anesztetikum a lidocain, mely gyorsabban hat és stabilabb a többi típushoz 

képest, a bupivacain viszont lassabb hatáskezdete mellett hosszabb 

hatástartamú (Saunders 2006). Kísérleteinkben a lidocain enyhébb 

chondrotoxikus hatást mutatott az osteochondralis minták felszíni rétegében, míg 

a ropivacain és főként a bupivacain esetében jóval erősebb toxikus hatást 

találtunk mind in vivo, mind pedig ex vivo körülmények között. 

 

Lokál anesztetikumokat gyakran használnak az ortopédiai gyakorlatban 

intraarticularis injekciók részeként, kortikoszteroidokkal kombinálva (Saunders 

2006), amelynek célja, hogy a lokál anesztetikum a beadás után gyors hatásával 

csökkentse a fájdalmat addig a pontig, míg a szteroid komponens kifejti a 

hatását. Habár mind a kortikoszteroidok, mind a lokál anesztetikumok esetében 

igazolták már a chondrocytákra kifejtett esetleges cytotoxikus hatást, e 

komponensek együttes adása mindmáig széleskörűen elterjedt módszer 

(Flanagan 1988, Shrader 2004, Lockman 2006, Saunders 2006, Lambert 2007, 

Seshadri 2009). Egy, a saját kísérleti eredményeinkkel összhangban álló kutatás 

eredménye erőteljes cytotoxikus hatást igazolt metilprednisolon-lidocain 

kombináció esetében szarvasmarha chondrocyták esetében alginát gyöngy-

tenyészeteken (Seshadri 2009).  

Saját in vitro eredményeink azt mutatták, hogy egyes szteroid-lokál 

anesztetikum összeállításokkal történő kezelés után a várakozásokat felülmúló 

mértékű chondrotoxicitás lépett fel. A betamethason bupivacainnal, illetve 

ropivacainnal alkotott kombinációja majdnem 100%-os sejthalált idézett elő 

sejttenyészeteinkben. Az osteochondralis minták esetében azonban a 

betamethason-lidocain, és főként a prednisolon-lidocain kombinációk fejtettek ki 

magas százalékos arányú sejthalált a chondrocyták körében, a minták teljes 

mélységében, amely feltehetően részben a lidocain erős diffúziós aktivitásának is 

köszönhető. A vizsgált kombinált formák jelentősen nagyobb fokú sejthalált 

indukáltak, mint az egyes anyagok külön-külön adásakor. A megfigyeléseink a 

szteroidok és a lokál anesztetikumok cytotoxikus hatása között fennálló 
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szinergizmusra hívja fel a figyelmet, mivel az additív hatásnál szignifikánsan 

erőteljesebb sejthalált detektáltunk az együttes kombinációkban.  

Az intraarticularisan alkalmazott kortikoszteroidok és lokál anesztetikumok 

biztonságossága továbbra is vita tárgyát képezi, mivel a hyalinporc struktúrájára 

és metabolizmusára kifejtett hatásaik még nem teljesen tisztázottak és a 

témakörrel foglalkozó kutatások is igen divergensek. A kapott adatok azonban azt 

sugallják, hogy egyes kortikoszteroid-lokál anesztetikum kombinációk kifejezetten 

káros hatással rendelkeznek a chondrocyták viabilitására nézve; így e jelenség 

felveti az osteoarthritis terápiájában betöltött szerepük megkérdőjelezhetőségét. 

További kutatások szükségesek azonban az intraarticularisan alkalmazott szerek 

in vivo hatásainak mélyebb megértéséhez és az azok által aktivált intracelluláris 

kaszkádrendszer feltérképezéséhez.  

 

 

5.3.   Fokális porcdefektusok pótlásának lehetőségei  

 

Habár a szakirodalomban számtalan módszer látott napvilágot a fokális 

porcdefektusok kezelésére, azonban mindeddig nem sikerült kidolgozni egy 

átfogó, univerzális megoldást az ízületi porc regenerációjának céljára (Insall 

1967, Brittberg 1994, Hangody 1998, Steadman 1999, Görtz 2006). Számos 

aggály merült fel a regenerátumok szövettani, immunológiai, topográfiai 

viszonyaival, vagy klinikai hosszútávú utánkövetésével kapcsolatban (Strong 

1996, Breinan 2000, Hunziker 2002, Hangody 2003, Wasiak 2006, Mandelbaum 

2007). 

A napjainkban használatos technikák egyrészt reparációs módszert 

alkalmazva, csontvelő-stimuláció révén chondrogén sejteket juttatnak a primer 

porcdefektus helyére (Ficat 1979, Johnson 2001, Steadman 2003), vagy a primer 

rekonstrukciót célozva preformált osteochondralis auto- vagy allograftokat, illetve 

sejttartalmú szintetikus hordozó mátrixokat használnak a defektus pótlására 

(Brittberg 1994, Hangody 1998, Steadman 1999, Görtz 2006). Mind a reparációs 

módszereknek, mind a rekonstrukciós eljárásoknak megvannak az előnyei és 

hátrányai is.  
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A reparációs módszerek legtöbb esetben hyalinszerű vagy rostos 

porcszövet képződését eredményezik a defektus helyén, amelynek alacsonyabb 

a teherviselő képessége (Breinan 2000, Moriya 2007). Az osteochondralis graftok 

beültetése során pedig az eredeti porcdefektus területén az addig nem feltétlenül 

érintett subchondrális csont szerkezeti autonómiája is sérül, porcfelszíni 

kongruencia-problémák léphetnek fel, nem is számítva a lehetséges donorterületi 

morbiditás kialakulását. 

 

Saját eredményeink azt mutatták, hogy microfractura alkalmazásával, 24 

héttel a beavatkozás után az eredeti porcdefektus szélein volt csupán 

megfigyelhető gyenge mechanikai tulajdonságú regenerátum képződése, amely 

megfigyelésünk az irodalmi adatokkal korrelál (Mithoefer 2009, Saris 2009). A 

microfractura esetében a csontvelői őssejtek csontfelszínre való kijutása, illetve 

az ott történő megtapadása nem kontrollálható, ezáltal megbízhatatlan 

eredményt ad. Szövettani elemzésünk rostos porcra emlékeztető, szabálytalan 

struktúrát mutatott, amely indokolja a gyenge mechanikai stabilitást, és amelyet 

korábban más kutatások is alátámasztottak (Knutsen 2007, Saris 2009). 

Az I. illetve II. generációs autológ chondrocyta implantációs 

állatkísérleteinkben 24 héttel a beavatkozás után, ICRS vizuális értékelő 

vizsgálattal 80-85% (elfogadható), illetve 90-95%-os (jó) fedéssel valósult meg a 

porcdefektus pótlása. A regenerátumok azonban elszórtan elhelyezkedő (I. 

generációs ACI), illetve számos (II. generációs ACI) fissurát tartalmaztak, de 

összességében jobban hordozták a hyalinporcra jellemző szerkezetet, mint a 

microfracturával történt pótlás esetében. Szövettani vizsgálatunk ezzel szemben 

a hyalinszerű mikroszkópos szerkezet megléte mellett minor réseket mutatott az 

intakt és a graft terület találkozási vonalában, illetve kifejezett volt a chondrocyták 

grafton belüli atipikus előfordulási mintázata.  

A II. generációs autológ chondrocyta implantációs technika előnye, hogy a 

mátrix sejthordozóként funkcionálva megakadályozza a chondrocyták kijutását a 

szabad ízületi résbe, illetve egyúttal optimális környezetet teremt a porcsejtek 

normális szintetikus aktivitásának kifejtéséhez, sőt a sejttenyésztés során 

esetlegesen előforduló dedifferenciációs jelekkel szemben segíti a 

redifferenciációt. 
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A porcpótlási módszerek közös vonást mutatnak abban, hogy az egyik 

leglényegesebb momentum a regenerátum számára a csontos alaphoz történő 

megfelelő rögzülés, mivel delamináció esetén minimális az esély a fúzió 

létrejöttére a csont-porc határfelületen. Az ideális porcpótlási módszer optimális 

esetben stabil, teherviselő hyalinporcot eredményez, műtéttani kivitelezhetőségét 

tekintve kevésbé bonyolult, illetve rehabilitáció szempontjából elfogadható terhet 

ró a betegre. Ennek alapján kézenfekvőnek és vonzó lehetőségnek tűnik a tiszta 

porcszövet beültetése a porcdefektus helyére.  

A porcszövet köztudottan avascularis és aneuralis szövet, mely 

immunprivilégizált helyzetben van, habár kétségtelenül hordoz antigén 

tulajdonságokat (Strong 1996, Stone 1997). Az ízületi porcszövet hypotrophiája 

révén a chondrocyták túlélik a hosszú időn keresztül, alacsony hőmérsékleten 

történő tárolást is, ha a későbbi beültetés ezt megkívánja (Williams 2003, 

Pearsall 2004).  

Mindezen jellemzők ellenére mindössze néhány kutatás foglalkozott 

mindeddig a tiszta hyalinporc graftok visszaültetésével (Chesterman 1968, 

McKibbin 1971, Aston 1986, Ferguson 1993, Specchia 1996, Kambic 2000, 

Kelley 2002). McKibbin és munkacsoportja jó eredményekről számolt be éretlen 

porcgraftok alkalmazásával juhokon, mérsékelt immunválasz megjelenése mellett 

(McKibbin 1971). Aston és munkacsoportja nyulakon számolt be kedvező 

eredményekről éretlen donorokból származó, kisméretű (2 mm átmérőjű) 

porcgraftokkal, hosszútávú utánkövetés során (Aston 1986). A devitalizált porc 

allograft scaffoldként történő használatának ötlete felmerült már korábban is, de 

elsősorban nem az ízületi porc vonatkozásában, hanem elasztikus, illetve rostos 

porcszövetben (Specchia 1996, Kambic 2000, Kelley 2002).  

A tiszta porcszövet beültetésének hátrányai a (1) donorterület nem kielégítő 

mérete autografting esetén, (2) porcgraft műtéttechnikailag problémás rögzítése 

a defektus helyén, illetve (3) porcgraft viszonylag gyakori elmozdulása az 

osteochondralis fúzió hiánya esetén (Pap 1961, Specchia 1996).  

A porcgraft osteochondralis integrációja alapvető jelentőségű a reparátum 

túlélése szempotjából. Ennek alapján feltételeztük, hogy a beültetendő 

porcszövet csontos recipiens alaphoz történő fúziója könnyebben megvalósul a 

porcgraft lamellálásával. A porcszövetben ejtett bevágások nagymértékben 

megnövelik az integrációs felszínt, így stabilabb rögzülést eredményezhetnek. A 
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lamellálás további előnye a chondrocyták motilitásának befolyásolásában 

keresendő. A porcszövet regenerációjának gátjaként korábban a chondrocyták 

immobilis helyzetét tették felelőssé, de számtalan tanulmány igazolta, hogy 

porcsérülés esetén a chondrocyták képesek migrálni az extracelluláris mátrixon 

belül megfelelő szignálok jelenléte esetén (Morales 2007, Theodoropoulos 2011, 

Lyman 2012). Ezen megfigyelés alapján a porcszöveti lamellálás fokozza a 

chondrocyták motilitását, így a porcszövet újdonképződését is a defektus helyén 

(Bos 2008). 

 

Kísérleteinkben úgy találtuk, hogy a lamellált porcgraft hajlandóságot mutat 

a subchondrális csontfelülettel történő fúzióra, melynek létrejötte után jó 

minőségű porszövet van jelen a pótolt defektus helyén. A graft kialakítása 

technikailag nem bonyolult és a jelentős anyagi ráfordítás nélkül lehet donorokból 

akár nagyobb terület fedésére is használható méretű tiszta porcgraftot nyerni. A 

sertéseken végzett kísérleteink során a lamellálást biztonságos és jó hatásfokú 

módszernek találtuk, és annak bíztató makroszkópos illetve mikroszkópos 

eredményei a humán irányba való felhasználást lehetőségét vetették fel.  

 

 

5.4.   Autológ chondrocyta implantáció humán 
bevezetése 

 

Minden laboratóriumi és állatkísérlet valódi célja, hogy az ott kapott 

tapasztalatokat sikeresen lehessen átvinni a későbbiekben a humán gyógyításba 

is. Állatkísérleteink során egy bonyolult szövettenyésztési eljárást sikerült 

minőség kontrollált módszerekkel meghonosítanunk intézetünkben külső válalati 

hozzájárulás nélkül és ezáltal megteremtettük a porcsejt beültetéshez szükséges 

alapfeltételeket a Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinikája és az 

Immunológiai és Biotechnológiai Intézet együttműködésével.  

Humán beültetésünk során egy fiatal sportoló térdízületében talált nagy 

kiterjedésű porchiányt pótoltunk második generációs autológ chondrocyta 

implantációs technikával. Az utánkövetéses vizsgálatok jó eredményeket 

mutattak, a beteg ízületi fájdalmai, térdduzzanatai megszűntek és a beteg a 

későbbiekben visszatért az aktív labdarúgáshoz is. 
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A biztató klinikai eredmények ellenére az autológ chondrocyta implantációs 

eljárás széleskörű magyarországi elterjedése egyelőre nem várható, a módszer 

jelentős anyagi vonzata miatt. Számtalan autológ chondrocyta implantációs 

külföldi kutatás reményteli eredményei ellenére sem vállalják az 

egészségbiztosítók számos fejlett országban sem ezen eljárások teljes 

finanszírozását a magas bekerülési költségek miatt. A jelenlegi 

társadalombiztosítási trend alapján a jóval kisebb költségű eljárások 

kifejlesztésének irányába mozdul el a biotechnológiával foglalkozó iparág, bár 

maguk a porcsejtbeültetéses módszerek jelenleg is elérhetőek önköltséges 

finanszírozással néhány biotechnológiai vállalatnál. Az egy intézeten belüli 

porcsejttenyésztés és -beültetés ugyanakkor mind hatásosságában, mind pedig 

gazdaságosságában felvehetné a harcot más, olcsóbb porcpótlási eljárással is.  

A jelenleg fennálló finanszírozási problémákkal magyarázható az a tény is, 

amelyre egy kiterjedt felmérés is rávilágított a közelmúltban, hogy az USA-ban a 

felismert ízületi porcdefektusoknak kevesebb, mint 2%-ában történik valódi porc 

helyreállítás komplexebb, hyalinszerű porcképzés ígéretével kecsegtető 

módszerrel (McCormick 2014). Így van ez akkor is, ha tudjuk, hogy tartós, és 

megfelelő mechanikai stabilitású hyalinporcszövet jelen tudásunk szerint csak 

ezektől az eljárásoktól – az autológ chondrocyta implantációs módszertól, illetve 

az autológ/allogén (osteo)chondrális graftoktól várható biztonsággal (Brittberg 

2018).  
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6.  Az értekezés eredményeinek összefoglalása, az 

új eredmények jelentősége 

 

 biotechnológiai laboratóriumunkban a chondrocyta sejttenyésztés számára 

hatékony rendszert és megfelelő, stabil, és reprodukálható körülményeket 

hoztunk létre   

 általunk használt PCR módszer megbízhatónak bizonyult a tenyésztett 

chondrocyták transzkripciós aktivitásának nyomon követésére 

 feltérképeztük az ACI módszer jogi hátterét, beültethetőségi körülményeit 

különböző országok jogrendszerében, amely munkánkat publikáltuk is 

(Farkas B, Bárdos T, Bellyei Á, Illés T. A sejt-és szövettenyésztés jogi 

vonatkozásai. Hazai és külföldi tapasztalatok. Orvosi Hetilap. 

2008;22(149):1023-28) 

 porcsejttenyésztés és -felhasználás jogi hátterére vonatkozó kutatás 

eredményeképpen jelen dolgozat szerzője megvédte szakdolgozatát a 

„Jogi Szakokleveles Orvos” egyetemi szakirányú másoddiplomás 

továbbképzés keretén belül „A sejt- és szövettenyésztés (tissue 

engineering) jogi vonatkozásai” címmel 

 elsőként dolgoztuk ki az autológ chondrocyta implantációs technika humán 

bevezetéséhez elengedhetetlen hazai ortopédiai szakmai kollégiumi 

állásfoglalást  

 chondrocyta kísérleteink a kortikoszteroidokból és lokál anesztetikumokból 

álló kombinációk határozott, szinergista cytotoxikus hatását mutatták ki, 

amely megfigyelésünk elővigyázatosságra ad okot a fenti kombinációk 

rutinszerű, klinikai, intraartikuláris alkalmazása során 

 porcpótlási munkánk során az általunk használt háromdimenziós mátrix 

megfelelően szimulálta a chondrocyták normális porcszövetben elfoglalt 

helyét, struktúrát biztosított a porcsejtek szaporodása számára, támogatta 

a porcsejtek proliferációját, differenciálódását, illetve az extracelluláris 

állomány termelését, így hosszútávon megbízható alapnak tekinthető a 

tenyésztett chondrocyták hordozására 
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 sertés modelljeink ízületi porcszerkezete stabil vizsgálati alapot biztosított a 

különböző porcpótlási módszerek tanulmányozására 

 állatkísérleteinkben az általunk alkalmazott autológ chondrocyta 

implantációs módszerek bíztató eredményeket mutattak a porcdefektusok 

pótlására 

 kifejlesztettünk és szabadalmaztattunk egy speciális ízületi porc mintavételi 

és lamelláló eszközt a felületnövelt, processzált, lamellált porcgraftok 

létrehozásának céljára (nemzetközi szabadalmi száma: 

PCT/HU2008/000095; WO/2009/022191) 

 processzált, lamellált porcgraftok makroszkópos és mikroszkópos 

állatkísérleti eredményei ígéretesnek bizonyultak a porcdefektusok 

fedésében 

 összehasonlító állatkísérleteink szignifikáns különbségeket mutattak az 

eltérő porcpótlási technikák alkalmazásakor, főként a II. generációs autológ 

chondrocyta implantáció és a lamellált porcgraft visszaültetése tekintetében  

 II. generációs autológ chondrocyta implantációs módszerünk humán 

bevezetése reményt keltő eredményeket mutatott az utánkövetés során a 

porcdefektusok kezelésében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

7.  Irodalomjegyzék 

 
Alford JW, Cole BJ. Cartilage restoration, part 1: basic science, historical perspective, patient 
evaluation, and treatment options. Am J Sports Med. 2005;33:295-306. 
 
Allen RT, Robertson CM, Pennock AT, Bugbee WD, Harwood FL, Wong VW, Chen AC, Sah RL, 
Amiel D. Analysis of stored osteochondral allografts at the time of surgical implantation. Am J 
Sports Med. 2005;33:1479-84. 
 
American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis Guidelines. 
Recommendations for the medical management of osteoarthritis of the hip and knee: 2000 
update. Arthritis Rheum. 2000;43:1905–15. 
 
Armiento AR, Stoddart MJ, Alini M, Eglin D. Biomaterials for articular cartilage tissue engineering: 
Learning from biology. Acta Biomaterialia. 2018;65:1-20. 
 
Aston JE, Bentley G. Repair of articular surfaces by allografts of articular and growth-plate 
cartilage. J Bone Joint Surg Br. 1986;68:29-35. 
 

Ball ST, Amiel D, Williams SK, Tontz W, Chen AC, Sah RL, Bugbee WD. The effects of storage 
on fresh human osteochondral allografts. Clin Orthop Relat Res. 2004 Jan;(418):246-52. 

Barlic A, Drobnic M, Malicev E, Kregar-Velikonja N. Quantitative analysis of gene expression in 
human articular chondrocytes assigned for autologous implantation. J Orthop Res. 2008 
Jun;26(6):847-53. 

Bartlett W, Skinner JA, Gooding CR, Carrington RW, Flanagan AM, Briggs TW, Bentley G. 
Autologous chondrocyte implantation versus matrix-induced autologous chondrocyte implantation 
for osteochondral defects of the knee: a prospective, randomised study. J Bone Joint Surg Br. 
2005 May;87(5):640-5. 

Baumgaertner MR, Cannon WD Jr, Vittori JM, Schmidt ES, Maurer RC. Arthroscopic debridement 
of the arthritic knee. Clin Orthop Relat Res. 1990;Apr(253),197-202. 

Behrens P, Bosch U, Bruns J, Erggelet C et al. Indikations- und Durchführungsempfehlungen der 
Arbeitgemeinschaft „Gewebegeneration ung Gewebeersatz” zur Autologen Chondrozyten 
Transplantation (ACT). Z Orthop. 2004;142; 529-39. 

Bellamy N, Campbell J, Robinson V, Gee T, Bourne R, Wells G. Intraarticular corticosteroid for 
treatment of osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2006;CD005328. 

Benya PD, Shaffer JD. Dedifferentiated chondrocytes reexpress the differentiated collagen 
phenotype when cultured in agarose gels. Cell. 1982;1:215-24.  
 
Bessa PC, Casal M, Reis RL. Bone morphogenetic proteins in tissue engineering: the road from 
the laboratory to the clinic, part I (basic concepts). J Tissue Eng Regen Med. 2008;Jan;2(1):1-13. 
 
Blanco FJ, Guitian R, Vazquez-Martul E, de Toro FJ, Galdo F. Osteoarthritis chondrocytes die by 
apoptosis: a possible pathway for osteoarthritis pathology. Arthritis Rheum. 1998;41:284-89. 
 
Blaney Davidson EN, van der Kraan PM, van den Berg WB. TGF-beta and osteoarthritis. 
Osteoarthritis Cartilage. 2007;Jun;15(6):597-604. 
 
Bos PK, Kops N, Verhaar JA, van Osch GJ. Cellular origin of neocartilage formed at wound edges 
of articular cartilage in a tissue culture experiment. Osteoarthritis Cartilage. 2008;16:204-11. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15043126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15043126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barlic%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Drobnic%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Malicev%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kregar-Velikonja%20N%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Orthop%20Res.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bartlett%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Skinner%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gooding%20CR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carrington%20RW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Flanagan%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Briggs%20TW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bentley%20G%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Bone%20Joint%20Surg%20Br.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bessa%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18293427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Casal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18293427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reis%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18293427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18293427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blaney%20Davidson%20EN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17391995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20der%20Kraan%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17391995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20den%20Berg%20WB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17391995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17391995


99 

 

Breinan HA, Martin SD, Hsu HP, Spector M. Healing of canine articular cartilage defects treated 
with microfracture: a type- II collagen matrix, or cultured autologous chondrocytes. J Orthop Res. 
2000;18:781-89. 

Brittberg M. Autologous chondrocyte implantation – technique and long-term follow-up. Injury. 
2008;39(S1):S40-S49. 

Brittberg M. Cell carriers as the next generation of cell therapy for cartilage repair: a review of the 
matrix-induced autologous chondrocyte implantation procedure. Am J Sports Med. 2010 
Jun;38(6):1259-71. 

Brittberg M, Gomoll AH, Canseco JA, Far J, Lind M, Hui J. Cartilage repair in the degenerative 
ageing knee. A narrative review and analysis. Acta Orthopaedica. 2016;87(eSuppl 363): 26-38. 
 
Brittberg M, Lindahl A, Nilsson A, Ohlsson C, Isaksson O, Peterson L. Treatment of deep cartilage 
defects in the knee with autologous chondrocyte transplantation. New Engl J Med. 
1994;331(14):889–95. 
 
Brittberg M, Peterson L. Introduction of an articular cartilage classification. ICRS Newsletter 
1998;1: 5-8. 
 
Brittberg M, Recker D, Ilgenfritz J, Saris DBF, SUMMIT Extension Study Group. Matrix-applied 
characterized autologous cultured chondrocytes versus microfracture: five-year follow-up of a 
prospective randomized trial. Am J Sports Med. 2018; Mar [Epub ahead of print]. 
 

Brittberg M, Sjögren-Jansson E, Thornemo M, Faber B, Tarkowski A, Peterson L, Lindahl A. 
Clonal growth of human articular cartilage and the functional role of the periosteum in 
chondrogenesis. Osteoarthritis Cartilage. 2005 Feb:13(2):146-53. 

 

Brittberg M, Winalski CS. Evaluation of cartilage injuries and repair. J Bone Joint Surg Am. 
2003;85-A Suppl 2:58-69. 

 

Browne JE, Branch TP. Surgical alternatives for treatment of articular cartilage lesions.  J Am 
Acad Orthop Surg. 2000;8(3):180–9.  
 
Buckwalter JA, Mankin HJ. Articular cartilage: degeneration and osteoarthritis, repair, 
regeneration, and transplantation. Instr Course Lect. 1998:47:487-504. 

Buckwalter JA, Mankin HJ. Articular cartilage: tissue design and chondrocyte-matrix interactions.  
Instr Course Lect. 1998;47:477-86. 

Burks RT, Greis PE, Arnoczky SP, Scher C. The use of a single osteochondral autograft plug in 
the treatment of a large osteochondral lesion in the femoral condyle: an experimental study in 
sheep. Am J Sports Med. 2006 Feb;34(2):247-55. 
 
Caron MMJ, Emans PJ, Coolsen MME, Voss L, Surtel DAM, Cremers A, van Rhijn LW, Welting 
TJM. Redifferentiation of dedifferentiated human articular chondrocytes: comparison of 2D and 3D 
cultures. Osteoarthritis Cartilage. 2012;20:1170-78. 

Cartilage Injury in the Athlete, edited by: Raffy Mirzayan, Chapter 2: Biomechanics of Synovial 
Joints, ISBN 1-58890-305-2, Thieme, New York, 2006 

Chen CT, Burton-Wurster N, Borden C, Hueffer K, Bloom SE, Lust G. Chondrocyte necrosis and 
apoptosis in impact damaged articular cartilage.  J Orthop Res. 2001 Jul;19(4):703-11. 
 
Chesterman PJ, Smith AU. Homotransplantation of articular cartilage and isolated chondrocytes: 
an experimental study in rabbits. J Bone Joint Surg Br. 1968;50:184-97. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brittberg%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29565642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Recker%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29565642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ilgenfritz%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29565642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saris%20DBF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29565642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SUMMIT%20Extension%20Study%20Group%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15694576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15694576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brittberg%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Winalski%20CS%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Bone%20Joint%20Surg%20Am.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Buckwalter%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mankin%20HJ%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Instr%20Course%20Lect.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Burks%20RT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Greis%20PE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Arnoczky%20SP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Scher%20C%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Sports%20Med.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20CT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11518282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Burton-Wurster%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11518282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borden%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11518282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hueffer%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11518282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bloom%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11518282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lust%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11518282
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=chen+ct+burton-+wurster+2001+j+orthop+res


100 

 

Chu CR, Izzo NJ,Papas NE, Fu FH. In vitro exposure to 0.5% bupivacaine is cytotoxic to bovine 
articular chondrocytes. Arthroscopy. 2006;22:693-99. 
 
Coyle CH, Izzo NJ, Chu CR. Sustained hypoxia enhances chondrocyte matrix synthesis. J Orthop 
Res. 2009 Jun;27(6):793-9.  
 
Creamer P. Intra-articular corticosteroid treatment in osteoarthritis. Curr Opin Rheumatol. 
1999;11:417-21. 
 
D’Lima DD, Kuhn K, Lotz MK. Detection of apoptosis in cartilage in situ and in isolated 
chondrocytes. Methods Mol Med. 2004;100:275–90. 

Dehne T, Schenk R, Perka C, Morawietz L, Pruss A, Sittinger M, Kaps C, Ringe J. Gene 
expression profiling of primary human articular chondrocytes in high-density micromasses reveals 
patterns of recovery, maintenance, re- and dedifferentiation. Gene. 2010 Aug 15;462(1-2):8-17. 

Eckstein, F, Hudelmaier M, Putz R. The effects of exercise on human articular cartilage. J Anat.  
2006;218:491-512. 

Erggelet C, Kreuz PC, Mrosek EH, Schagemann JC, Lahm A, Ducommun PP, Ossendorf C. 
Autologous chondrocyte implantation versus ACI using 3D-bioresorbable graft for the treatment of 
large full-thickness cartilage lesions of the knee. Arch Orthop Trauma Surg. 2010; 
Aug;130(8):957-64. 

Ferguson JW, Luyk NH, Parr NC. A potential role for costochondral grafting in adults with 
mandibular condylar destruction secondary to rheumatoid arthritis: a case report. J 
Craniomaxillofac Surg. 1993;21:15-18. 

Fernandez L, Hagen KB, Bijlsma JWJ, Andreassen O, Christensen P, Conaghan PG, Doherty M, 
Geenen R, Hammond A, Kjeken I, Lohmander LS, Lund H, Mallen CD, Nava T, Oliver S, Pavelka 
K, Pitsillidou I, da Silva JA, de la Torre J, Zanoli G, Vliet Vlieland TPM. EULAR recommendations 
for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 
2013;72:1125-35. 

Ficat RP, Ficat C, Gedeon P, Toussaint JB. Spongialization: a new treatment for diseased 
patellae. Clin Orthop Relat Res. 1979;(144):74–83. 
 
Flanagan J, Casale FF, Thomas TL, Desai KB. Intra-articular injection for pain relief in patients 
awaiting hip replacement. Ann R Coll Surg Engl. 1988;70:156-57. 
  
Fortier LA, Barker JU, Strauss EJ, McCarrel TM, Cole BJ.The role of growth factors in cartilage 
repair. Clin Orthop Relat Res. 2011 Oct;469(10):2706-15.  
 
Freyria AM, Mallein-Gerin F. Chondrocytes or adult stem cells for cartilage repair: The 
indisputable role of growth factors. Injury. 2012;43:259-65. 
 
Fubini SL, Todhunter RJ, Burton-Wurster N, Vernier-Singer M, MacLeod JN. Corticosteroids alter 
the differentiated phenotype of articular chondrocytes. J Orthop Res. 2001;19:688-95. 
 
Gaffney K, Ledingham J, Perry JD. Intra-articular triamcinolone hexacetonide in knee 
osteoarthritis: factors influencing the clinical response. Ann Rheum Dis. 1995;54:379-81. 

Gaissmaier C, Fritz J, Krackhardt T, Flesch I, Aicher WK, Ashammakhi N. Effect of human platelet 
supernatant on proliferation and matrix synthesis of human articular chondrocytes in monolayer 
and three-dimensional alginate cultures. Biomaterials. 2005 May;26(14):1953-60. 

Gantenbein-Ritter B, Potier E, Zeiter S, van der Werf M, Sprecher CM, Ito K. Accuracy of three 
techniques to determine cell viability in 3D tissues or scaffolds. Tissue Eng Part C Methods. 2008 
Dec;14(4):353-8. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Coyle%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19051248
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Izzo%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19051248
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chu%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19051248
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=coyle+2009+hypoxia+chondrocytes
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=coyle+2009+hypoxia+chondrocytes
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dehne%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schenk%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Perka%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Morawietz%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pruss%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sittinger%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kaps%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ringe%20J%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Gene.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Erggelet%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kreuz%20PC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mrosek%20EH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schagemann%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lahm%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ducommun%20PP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ossendorf%20C%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Arch%20Orthop%20Trauma%20Surg.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fortier%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barker%20JU%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Strauss%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McCarrel%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cole%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21403984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gaissmaier%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fritz%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Krackhardt%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Flesch%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aicher%20WK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ashammakhi%20N%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Biomaterials.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gantenbein-Ritter%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Potier%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zeiter%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20der%20Werf%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sprecher%20CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ito%20K%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Tissue%20Eng%20Part%20C%20Methods.');


101 

 

Gavénis K, Schmidt-Rohlfing B, Mueller-Rath R, Andereya S, Schneider U. In vitro comparison of 
six different matrix systems for the cultivation of human chondrocytes. In Vitro Cell Dev Biol Anim. 
2006 May-Jun;42(5-6):159-67. 

 

Gavrieli Y, Sherman Y, Ben-Sasson SA. Identification of programmed cell death in situ via specific 
labeling of nuclear DNA fragmentation. J Cell Biol. 1992 Nov;119(3):493-501. 

Gomoll AH, Minas T, Farr J, Cole BJ. Treatment of chondral defects in the patellofemoral joint. J 
Knee Surg. 2006 Oct;19(4):285-95. 

Görtz S, Bugbee WD. Allografts in Articular Cartilage Repair. J Bone Joint Surg Am. 
2006;88:1374-84. 
 
Gray RG, Gottlieb NL. Intra-articular corticosteroids: an updated assessment. Clin Orthop Relat 
Res. 1983;177:235-63. 
 
Grogan SP, Sovani S, Pauli C, Chen J, Hartmann A, Colwell CW, Lotz MK, D’Lima DD. Effects of 
perfusion and dynamic loading on human neocartilage formation in alginate hydrogels. Tissue 
Eng Part A. 2012 Sep;18(17-18):1784-92. 

Hangody L, Dobos J, Baló E, Pánics G, Hangody LR, Berkes I. Clinical experiences with 
autologous osteochondral mosaicplasty in an athletic population: a 17-year prospective 
multicenter study. Am J Sports Med. 2010 Jun;38(6):1125-33.  

Hangody L, Feczkó P, Bartha L, Bodó G, Kish G. Mosaicplasty for the treatment of articular 
defects of the knee and ankle. Clin Orthop Relat Res. 2001 Oct;(391 Suppl):S328-36. 

Hangody L, Füles P. Autologous osteochondral mosaicplasty for the treatment of full-thickness 
defects of weight-bearing joints: ten years of experimental and clinical experience. J Bone Joint 
Surg Am. 2003;85-A Suppl 2:25-32. 

Hangody L, Kish G, Karpati Z, Udvarhelyi I, Szigeti I, Bely M. Mosaicplasty for the treatment of 
articular cartilage defects: application in clinical practice. Orthopedics. 1998;21(7):751–6.  
 
Hashimoto S, Ochs RL, Komiya S, Lotz M. Linkage of chondrocyte apoptosis and cartilage 
degradation in human osteoarthritis. Arthritis Rheum. 1998;41:1632-38. 
 
Hirschmüller A, Baur H, Braun S, Kreuz PC, Südkamp NP, Niemeyer P. Rehabilitation after 
autologous chondrocyte implantation for isolated cartilage defects of the knee. Am J Sports Med. 
2011 Dec;39(12):2686-96. 
 
Hochberg MC, Altman RD, April KT, Benkhalti M, Guyatt G, McGowan J, Towheed T, Welch V, 
Wells G, Tugwell P. Americal College of Rehumatology 2012 recommendations for the use of 
nonpharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. 
Arthritis Care Res. 2012 Apr; 64(4):465-74. 

Hollander AP, Dickinson SC, Sims TJ, Brun P, Cortivo R, Kon E, Marcacci M, Zanasi S, Borrione 
A, De Luca C, Pavesio A, Soranzo C, Abatangelo G. Maturation of tissue engineered cartilage 
implanted in injured and osteoarthritic human knees. Tissue Eng. 2006 Jul;12(7):1787-98. 

Holtzer H, Abbott J, Lash J, Holtzer A. The loss of phenotypic traits by differentiated cells in vitro, 
I. Dedifferentiation of cartilage cells. Proc Natl Acad Sci USA. 1960;46:1533-42. 
 
Hubka KM, Dahlin RL, Meretoja VV, Kasper FK, Mikos AG. Enhancing chondrogenic phenotype 
for cartilage tissue engineering: monoculture and coculture of articular chondrocytes and 
mesenchymal stem cells. Tissue Engineering Part B. 2014;6(20):641-54. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gav%C3%A9nis%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schmidt-Rohlfing%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mueller-Rath%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Andereya%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schneider%20U%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'In%20Vitro%20Cell%20Dev%20Biol%20Anim.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1400587
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1400587
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gomoll%20AH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Minas%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Farr%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cole%20BJ%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Knee%20Surg.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Knee%20Surg.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hangody%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dobos%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bal%C3%B3%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22P%C3%A1nics%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hangody%20LR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Berkes%20I%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Sports%20Med.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hangody%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Feczk%C3%B3%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bartha%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bod%C3%B3%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kish%20G%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Clin%20Orthop%20Relat%20Res.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hangody%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22F%C3%BCles%20P%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Bone%20Joint%20Surg%20Am.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Bone%20Joint%20Surg%20Am.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hollander%20AP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dickinson%20SC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sims%20TJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brun%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cortivo%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kon%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marcacci%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zanasi%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Borrione%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Borrione%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22De%20Luca%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pavesio%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Soranzo%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Abatangelo%20G%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Tissue%20Eng.');


102 

 

Hunziker EB. Articular cartilage repair: basic science and clinical progress: a review of the current 
status and prospects. Osteoarthritis Cartilage. 2002;10:432-63. 
 
Hurtig M, Chubinskaya S, Dickey J, Rueger D.: BMP-7 protects against progression of cartilage 
degeneration after impact injury. J Orthop Res. 2009 May;27(5):602-11.  
 

Hyllested JL, Veje K, Ostergaard K. Histochemical studies of the extracellular matrix of human 
articular cartilage - a review. Osteoarthritis Cartilage. 2002 May;10(5):333-43.  

ICRS Cartilage Injury Evaluation Package: 
http://www.cartilage.org/_files/contentmanagement/ICRS_evaluation.pdf  

Insall JN. Intra-articular surgery for degenerative arthritis of the knee. A report of the work of the 
late K. H. Pridie. J Bone Joint Surg Br. 1967 May;49(2):211-28. 
 
Jiang Y, Chen LK, Zhu DC, Zhang GR, Guo C, Qi YY, Ouyang HW: The inductive effect of bone 
morphoenetic protein-4 on chondral-lineage differentiation and in situ cartilage repair. Tissue Eng 
Part A. 2010 May;16(5):1621-32. 
 
Johnson LL. Arthroscopic abrasion arthroplasty: a review. Clin Orthop Relat Res. 2001;391 
(Suppl):S306–17. 
 
Jones A, Doherty M. Intra-articular corticosteroids are effective in osteoarthritis but there are no 
clinical predictors of response. Ann Rheum Dis. 1996;55:829-32. 

Jones DG, Peterson L. Autologous Chondrocyte Implantation. J Bone Joint Surg Am. 2006; 88: 
2501-2520. 

Jordan KM, Arden NK, Doherty M, Bannwarth B, Bijlsma JW, Dieppe P, Gunther K, Hauselmann 
H, Herrero-Beaumont G, Kaklamanis P, Lohmander S, Leeb B, Lequesne M, Mazieres B, Martin-
Mola E, Pavelka K, Pendleton A, Punzi L, Serni U, Swoboda B, Verbruggen G, Zimmerman-
Gorska I, Dougados M. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the 
management of knee osteoarthritis: report of a Task Force of the Standing Committee for 
International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003; 
62:1145–55. 
 
Junqueira LCU, Bignolas G, Bretani RR. Picrosirius red staining plus polarisation microscopy, a 
specific method for collagen detection in tissue sections. Histochem J. 1979 Jul;11(4):447-55. 
 
Kambic HE, Futani H, McDevitt CA. Cell, matrix changes and alphasmooth muscle actin 
expression in repair of the canine meniscus. Wound Repair Regen. 2000;8:554-61. 

Kang SW, Yoo SP, Kim BS. Effect of chondrocyte passage number on histological aspects of 
tissue-engineered cartilage.  Biomed Mater Eng. 2007;17(5):269-76. 

Karpie JC, Chu CR. Lidocain exhibits dose-and time-dependent cytotoxic effects on bovine 
articular chondrocytes in vitro. Am J Sports Med. 2007;35:1621-27. 

Kelley TF, Sutton FM, Wallace VP, Wong BJ. Chondrocyte repopulation of allograft cartilage: a 
preliminary investigation and strategy for developing cartilage matrices for reconstruction. 
Otolaryngol Head Neck Surg. 2002;127:265-70. 

Kock L, van Donkelaar CC, Ito K. Tissue engineering of functional articular cartilage: the current 
status. Cell Tissue Res. 2012;347:613-27. 

Kiviranta I, Tammi M, Jurvelin J, Arokoski J, Säämänen AM, Helminen HJ.  Articular cartilage 
thickness and glycosaminoglycan distribution in the young canine knee joint after remobilization of 
the immobilized limb. J Orthop Res. 1994 Mar;12(2):161-7. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hurtig%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18985691
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chubinskaya%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18985691
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dickey%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18985691
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rueger%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18985691
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18985691
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12027534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12027534
http://www.cartilage.org/_files/contentmanagement/ICRS_evaluation.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20001220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20001220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kang%20SW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yoo%20SP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20BS%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Biomed%20Mater%20Eng.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tammi%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jurvelin%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Arokoski%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22S%C3%A4%C3%A4m%C3%A4nen%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8164087


103 

 

 
Knutsen G, Drogset JO, Engebretsen L, Grontvedt T, Isaksen V, Ludvigsen TC, Roberts S, 
Solheim E, Strand T, Johansen O. A randomized trial comparing autologous chondrocyte 
implantation with microfracture. Findings at five years. J Bone Joint Surg Am. 2007;89(10):2015-
12. 
 

Kreuz PC, Müller S, Ossendorf C, Kaps C, Erggelet C. Treatment of focal degenerative cartilage 
defects with polymer-based autologous chondrocyte grafts: four-year clinical results. Arthritis Res 
Ther. 2009;11(2):R33. 

 

Kreuz PC, Steinwachs M, Erggelet C, Krause SJ, Ossendorf C, Maier D, Ghanem M, Uhl M, Haag 
M. Classification of graft hypertrophy after autologous chondrocyte implantation of full-thickness 
chondral defects in the knee. Osteoarthritis Cartilage. 2007(Dec);15(12):1339-47. 

 

Kullenberg B, Runesson R, Tuvhag R, Olsson C, Resch S. Intraarticular corticosteroid injection: 
pain relief in osteoarthritis of the hip? J Rheumatol. 2004;31:2265-68. 

 

Kupcsik L, Stoddart MJ, Li Z, Benneker LM, Alini M. Improving chondrogenesis: potential and 
limitations of SOX9 gene transfer and mechanical stimulation for cartilage tissue engineering. 
Tissue Eng Part A. 2010 Febr;16(6):1845-55. 

 

Kühn K, D'Lima DD, Hashimoto S, Lotz M. Cell death in cartilage. Osteoarthritis Cartilage. 2004 
Jan;12(1):1-16. 
 
Lambert RG, Hutchings EJ, Grace MG, Jhangri GS, Conner-Spady B, Maksymowych WP. Steroid 
injection for osteoarthritis of the hip: a randomized, double-blind, placebo-contolled trial. Arthritis 
Rheum. 2007;56:2278-87. 
 
Langer F, Gross AE. Immunogenicity of allograft articular cartilage. J Bone Joint Surg Am. 
1974;56:297-304. 

LaPrade RF, Botker J, Herzog M, Agel J. Refrigerated Osteoarticular Allografts to Treat Articular 
Cartilage Defects of the Femoral Condyles. A Prospective Outcomes Study J Bone Joint Surg 
Am. 2009;91:805-11. 

Larsson E, Erlandsson HH, Larsson A, Mansson B, Saxne T, Klareskog L. Corticosteroid 
treatment of experimental arthritis retards cartilage destruction as determined by histology and 

serum COMP. Rheumatology (Oxford). 2004;43:428-34. 

Lee JH, Prakash KV, Pengatteeri YH, Park SE, Koh HS, Han CW. Chondrocyte apoptosis in the 
regenerated articular cartilage after allogenic chondrocyte transplantation in the rabbit knee. J 
Bone Joint Surg Br. 2007;89:977–83. 
 
Lockman LE. Practice tips. Knee joint injections and aspirations: the triangle technique. Can Fam 
Physician. 2006;52:1403-04. 

Lubiatowski P, Manikowski W, Romanowski L, Trzeciak T, Kruczyński J, Piontek T. The 
experimental reconstruction of articular cartilage using autogenous periosteal and perichondreal 
implants. Ortop Traumatol Rehabil. 2001 Apr 30;3(2):194-9. 

Lyman JR, Chappell JD, Morales TI, Kelley SS, Lee GM. Response of chondrocytes to local 
mechanical injury in an ex vivo model. Cartilage. 2012;3:58-69. 

Lysholm J, Hamberg P, Gillquist J. The correlation between osteoarthrosis as seen on 
radiographs and on arthroscopy. Arthroscopy. 1987;3(3):161-5. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19265548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19265548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=K%C3%BChn%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14697678
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=D'Lima%20DD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14697678
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hashimoto%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14697678
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lotz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14697678
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14697678
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lubiatowski%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17986983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Manikowski%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17986983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Romanowski%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17986983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trzeciak%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17986983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kruczy%C5%84ski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17986983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Piontek%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17986983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17986983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lysholm%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hamberg%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gillquist%20J%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Arthroscopy.');


104 

 

Ma B, Leijten JC, Wu L, Kip M, van Blitterswijk CA, Post JN, Karperien M. Gene expression 
profiling of dedifferentiated human articular chondrocytes in monolayer culture. Osteoarthritis 
Cartilage. 2013 Apr;21(4):599-603. 

Mainil-Varlet P, Aigner T, Brittberg M, Bullough P, Hollander A, Hunziker E, Kandel R, Nehrer S, 
Pritzker K, Roberts S, Stauffer E; International Cartilage Repair Society. Histological assessment 
of cartilage repair: a report by the Histology Endpoint Committee of the International Cartilage 
Repair Society (ICRS).  J Bone Joint Surg Am. 2003;85-A (Suppl 2):45-57. 

Mainil-Varlet P, Van Damme B, Nesic D, Knutsen G, Kandel R, Roberts S. A new histology 
scoring system for the assessment of the quality of human cartilage repair: ICRS II. Am J Sports 
Med.  2010 May;38(5):880-90. 

Mandelbaum B, Browne JE, Fu F, Micheli LJ, Moseley JB, Erggelet C, Anderson AF. Treatment 
outcomes of autologous chondrocyte implantation for full-thickness articular cartilage defects of 
the trochlea. Am J Sports Med. 2007;35:915-21. 

Marcacci M, Berruto M, Brocchetta D, Delcogliano A, Ghinelli D, Gobbi A, Kon E, Pederzini L, 
Rosa D, Sacchetti GL, Stefani G, Zanasi S. Articular cartilage engineering with Hyalograft C: 3-
year clinical results. Clin Orthop Relat Res. 2005 Jun;(435):96-105. 

Marcacci M, Kon E, Zaffagnini S, Visani A. Use of autologous grafts for reconstruction of 
osteochondral defects of the knee. Orthopaedics. 1999 Jun;22(6):595-600. 

Marlovits S, Singer P, Zeller P, Mandl I, Haller J, Trattnig S. Magnetic resonance observation of 
cartilage repair tissue (MOCART) for the evaluation of autologous chondrocyte transplantation: 
Determination of interobserver variability and correlation to clinical outcome after 2 years. Eur J 
Radiol.  2006;57:16-23. 

Marlovits S, Zeller P, Singer P. Resinger C, Vecsei V. Cartilage repair: Generations of autologous 
chondrocyte transplantation. Eur J Radiol.  2006;57:24-31. 

Martinez I, Elvenes J, Olsen R, Bertheussen K, Johansen O. Redifferentiation of in vitro expanded 
adult articular chondrocytes by combining the hanging-drop cultivation method with hypoxic 
environment. Cell Transplant. 2008;17(8):987-96. 

Martin-Hernandez C, Cebamanos-Celma J, Molina-Ros A, Ballester-Jimenez JJ, Ballester-Soleda 
J. Regenerated cartilage produced by autogenous periosteal grafts: a histologic and mechanical 
study in rabbits under the influence of continuous passive motion. Arthroscopy. 2010 
Jan;26(1):76-83.  

McCarthy HS, Roberts S. A histological comparison of the reapir tissue formed when using either 
Chondrogide® or periosteum during autologous chondrocyte implantation. Osteoarthritis Cartilage. 
2013;21:2048-57. 

McCormick F, Yanke A, Provencher MT, Cole BJ. Minced articular cartilage - basic science, 
surgical technique, and clinical application. Sports Med Arthrosc. 2008 Dec;16(4):217-20. 

McCormick F, Harris JD, Abrams GD, Frank R, Gupta A, Hussey K, Wilson H, Bach B, Cole B. 
Trends in the surgical treatment of articular cartilage lesions in the United States: an analysis of a 
large private-payer database over a period of 8 years. Arthroscopy. 2014;Febr 30(2):222-26.  

McKibbin B. Immature joint cartilage and the homograft reaction. J Bone Joint Surg Br. 
1971;53:123-35. 

Melero-Martin JM, Al-Rubeai M. In vitro expansion of chondrocytes. Topics in Tissue Engineering, 
Vol. 3, Chapter 2, 2007. Eds.: Ashammakhi N, Reis RL, Chiellini E.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ma%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23376013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leijten%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23376013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23376013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kip%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23376013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Blitterswijk%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23376013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Post%20JN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23376013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karperien%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23376013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23376013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23376013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mainil-Varlet%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aigner%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brittberg%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bullough%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hollander%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hunziker%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kandel%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nehrer%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pritzker%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roberts%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stauffer%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22International%20Cartilage%20Repair%20Society%22%5BCorporate%20Author%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Bone%20Joint%20Surg%20Am.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marcacci%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Berruto%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brocchetta%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Delcogliano%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ghinelli%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gobbi%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kon%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pederzini%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rosa%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sacchetti%20GL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stefani%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zanasi%20S%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Clin%20Orthop%20Relat%20Res.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marcacci%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kon%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zaffagnini%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Visani%20A%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Orthopedics.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19069640
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19069640
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19069640
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martin-Hernandez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20117630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cebamanos-Celma%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20117630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Molina-Ros%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20117630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ballester-Jimenez%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20117630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ballester-Soleda%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20117630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ballester-Soleda%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20117630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20117630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McCormick%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yanke%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Provencher%20MT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cole%20BJ%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Sports%20Med%20Arthrosc.');


105 

 

Mithoefer K, McAdams T, Williams RJ, Kreuz PC, Mandelbaum BR. Clinical efficacy of the 
microfracture technique for articular cartilage repair in the knee: an evidence-based systematic 
analysis. Am J Sports Med. 2009;37:2053-63. 
 
Miyanashi K, Trindade MCD, Lindsey DP, Beaupre GS, Carter DR, Goodman SB, Schurman DJ, 
Smith RL. Effects of hydrostatic pressure and transforming growth factor-beta 3 on adult human 
mesenchymal stem cell chondrogenesis in vitro. Tissue Eng. 2006;12:1419-28. 

Montreuil J, Vliegenthart JFG, Schachter H. Glycoproteins II. New Comprehensive Biochemistry. 
1997; Vol 29, Part B:1-652. ISBN: 978-0-444-82393-9.  

Morales TI. Chondrocyte moves: clever strategies? Osteoarthritis Cartilage. 2007;15:861-71. 

Moriya T, Wada Y, Watanabe A, Sasho T, Nakagawa K, Mainil-Varlet P, Moriya H. Evaluation of 
reparative cartilage after autologous chondrocyte implantation for osteochondritis dissecans: 
histology, biochemistry, and MR imaging. J Orthop Sci. 2007 May;12(3):265-73. 
 
Moseley JB, Anderson AF, Browne JE, Mandelbaum BR, Micheli LJ, Fu F, Erggelet C. Long-term 
durability of autologous chondrocyte implantation: a multicenter, observational study in US 
patients. Am J Sports Med. 2010;38:238-46. 
 
Murawski CD, Kennedy JG. Operative treatment of osteochondral lesions of the talus. J Bone 
Joint Surg Am. 2013 Jun 5;95(11):1045-54. 
 
Nakazawa F. Matsuno H, Yudoh K, Watanabe Y, Katayama R, Kimura T. Corticosteroid treatment 
induces chondrocyte apoptosis in an experimental arthritis model and in chondrocyte cultures. 
Clin Exp Rheumatol. 2002;20:773-81. 
 
Niemeyer P, Pestka JM, Kreuz PC, Erggelet C, Schmal H, Suedkamp MP, Steinwachs M. 
Characteristic complications after autologous chondrocyte implantation for cartilage defects of the 
knee joint. Am J Sports Med. 2008(Nov);36(11):2091-9. 

Nho SJ, Pensak MJ, Seigerman DA, Cole BJ. Rehabilitation after autologous chondrocyte 
implantation in athletes. Clin Sports Med. 2010 Apr;29(2):267-82. 

O'Driscoll SW, Salter RB. The repair of major osteochondral defects in joint surfaces by 
neochondrogenesis with autogenous osteoperiosteal grafts stimulated by continuous passive 
motion. An experimental investigation in the rabbit.  Clin Orthop Relat Res. 1986 Jul;(208):131-40. 

O'Driscoll SW. Articular cartilage regeneration using periosteum. Clin Orthop Relat Res. 1999 
Oct;(367 Suppl):S186-203. 

O'Driscoll SW. Technical considerations in periosteal grafting for osteochondral injuries. Clin 
Sports Med. 2001 Apr; 20(2):379-402. 

Outerbridge RE. The etiology of chondromalacia patellae. J Bone Joint Surg Br. 1961 Nov;43-
B:752-7. 

Pap K, Krompecher S. Arthroplasty of the knee: experimental and clinical experiences. J Bone 
Joint Surg Am. 1961;43:523-37. 

Pascual-Garrido C, Mark A. Slabaugh MA, L’Heureux DR, Friel NA, Cole BJ. Recommendations 
and treatment outcomes for patellofemoral articular cartilage defects with autologous chondrocyte 
implantation: prospective evaluation at average 4-year follow-up. Am J Sports Med. 2009;37:33S. 

Pearsall AW, Tucker JA, Hester RB, Heitman RJ. Chondrocyte viability in refrigerated 
osteochondral allografts used for transplantation within the knee. Am J Sports Med. 2004;32:125-
31. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Murawski%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23780543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kennedy%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23780543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23780543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23780543
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nho%20SJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pensak%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Seigerman%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cole%20BJ%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Clin%20Sports%20Med.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22O'Driscoll%20SW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Salter%20RB%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Clin%20Orthop%20Relat%20Res.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22O'Driscoll%20SW%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Clin%20Orthop%20Relat%20Res.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22O'Driscoll%20SW%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Clin%20Sports%20Med.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Clin%20Sports%20Med.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Bone%20Joint%20Surg%20Br.');


106 

 

Pelletier JP, Mineau F, Raynauld JP, Woessner JF Jr, Gunja-Smith Z, Martel-Pelletier J. 
Intraarticular injections with methylprednisolone acetate reduce osteoarthritic lesions in parallel 
with chondrocyte stromelysin synthesis in experimental osteoarthritis. Arthritis Rheum. 
1994;37:414-23. 

Pelletier JP, DiBattista JA, Raynauld JP, Wilhelm S, Martel-Pelletier J. The in vivo effects of 
intraarticular corticosteroid injections on cartilage lesions, stromelysin, interleukin-1, and 
oncogene protein synthesis in experimental osteoarthritis. Lab Invest. 1995;72:578-86. 

Pelletier JP, Martel-Pelletier J, Raynauld JP. Most recent developments in strategies to reduce 
the progression of structural changes in osteoarthritis: today and tomorrow. Arthritis Res Ther. 
2006;8:206. 

Peterson L, Vasiliadis HS, Brittberg M, Lindahl A. Autologous chondrocyte implantation: a long-
term follow-up. Am J Sports Med. 2010;38:1117-24. 
 
Piper SL, Kim HT. Comparison of ropivacaine and bupivacaine toxicity in human articular 
chondrocytes. J Bone Joint Surg Am. 2008;90:986-91. 
 
Ravaud P, Moulinier L, Giraudeau B, Ayral X, Guerin C, Noel E, Thomas P, Fautrel B, Mazieres 
B, Dougados M. Effects of joint lavage and steroid injection in patients with osteoarthritis of the 

knee: results of a multicenter, randomized, controlled trial. Arthritis Rheum. 1999;42:475-82. 
 
Raynauld JP. Clinical trials: impact of intraarticular steroid injections on the progression of knee 
osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 1999;7:348-49. 

Raynauld JP, Buckland-Wright C, Ward R, Choquette D, Haraoui B, Martel-Pelletier J, Uthman I, 
Khy V, Tremblay JL, Bertrand C, Pelletier JP. Safety and efficacy of long-term intraarticular 
steroid injections in osteoarthritis of the knee: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 
Arthritis Rheum. 2003;48:370-77. 

Recht M, Bobic V, Burstein D, Disler D, et al. Magnetic Resonance Imaging of Articular Cartilage. 
Clin Orthop Relat Res. 2001,391S:S379-396.  

Recht M, White LM, Winalski CS, Miniaci A, Minas T, Parker RD. MR imaging of cartilage repair 
procedures. Skeletal Radiol. 2003 Apr;2(4):85-200. 

Ritsilä VA, Santavirta S, Alhopuro S, Poussa M, Jaroma H, Rubak JM, Eskola A, Hoikka V, 
Snellman O, Osterman K. Periosteal and perichondral grafting in reconstructive surgery. Clin 
Orthop Relat Res. 1994 May;(302):259-65. 

Rosenberg L. Chemical basis for the histological use of safranin O in the study of articular 
cartilage. J Bone Joint Surg Am. 1971 Jan;53(1):69-82. 

Saris DB, Vanlauwe J, Victor J, Almqvist KF, Verdonk R, Bellemans J, Luyten FP; 
TIG/ACT/01/2000&EXT Study Group. Treatment of symptomatic cartilage defects of the knee: 
characterized chondrocyte implantation results in better clinical outcome at 36 months in a 
randomized trial compared to microfracture. Am J Sports Med. 2009;37(Suppl1):10S-19S. 
 
Sauerland K, Steinmeyer J. Intermittent mechanical loading of articular cartilage explants 
modulates chondroitin sulfate fine structure. Osteoarthritis Cartilage. 2007 Dec;15(12):1403-9. 
 
Saunders S, Longworth S. Injection Techniques in Orthopaedic and Sports Medicine: A Practical 
Manual for Doctors and Physiotherapists. Ed 3. London, England: Churchill-Livingstone/Elsevier; 
2006. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Recht%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22White%20LM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Winalski%20CS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Miniaci%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Minas%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Parker%20RD%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Skeletal%20Radiol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ritsil%C3%A4%20VA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Santavirta%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Alhopuro%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Poussa%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jaroma%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rubak%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Eskola%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hoikka%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Snellman%20O%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Osterman%20K%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Clin%20Orthop%20Relat%20Res.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Clin%20Orthop%20Relat%20Res.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rosenberg%20L%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Bone%20Joint%20Surg%20Am.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sauerland%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Steinmeyer%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17574451


107 

 

Schrobback K, Klein TJ, Crawford R, Upton Z, Malda J, Leavesley DI. Effects of oxygen and 
culture system on in vitro propagation and redifferentiation of osteoarthritic human articular 
chondrocytes. Cell Tissue Res. 2012;347(3):649-63. 
 

Schulze-Tanzil G, de Souza P, Villegas Castrejon H, John T, Merker HJ, Scheid A, Shakibaei M. 
Redifferentiation of dedifferentiated human chondrocytes in high-density cultures. Cell Tissue 
Res. 2002 Jun;308(3):371-9. 

Schulze-Tanzil G. Activation and dedifferentiation of chondrocytes: implications in cartilage injury 
and repair. Ann Anat. 2009 Oct;191(4):325-38.  

Seshadri V, Coyle CH, Chu CR. Lidocaine potentiates the chondrotoxicity of methylprednisolone. 
Arthroscopy. 2009;25:337-47. 

Sharma G, Saxena RK, Mishra P. Differential effects of cyclic and static pressure on biochemical 
and morphological properties of chondrocytes from articular cartilage. Clin Biomech. 2007 
Feb;22(2):248-55. 
 
Shrader MW, Draganich LF, Pottenger LA, Piotrowski GA. Effects of knee pain relief in 
osteoarthritis on gait and stair-stepping. Clin Orthop Relat Res. 2004;421:188-93. 

Solheim E, Hegna J, Oyen J, Austgulen OK, Harlem T, Strand T. Osteochondral autografting 
(mosaicplasty) in articular cartilage defects in the knee: results at 5 to 9 years. Knee. 2010 
Jan;17(1):84-7.  

Specchia N, Gigante A, Falciglia F, Greco F, et al. Chondral homografts in the repair of articular 
cartilage defects. Bull Hosp Jt Dis. 1996;54:230-35. 

Standring S. Gray's Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice. 41th Edition. Churchill 
Livingstone Elsevier (2016), ISBN: 9780702052309. 

Steadman JR, Briggs KK, Rodrigo JJ, Kocher MS, Gill TJ, Rodkey WG. Outcomes of 
microfracture for traumatic chondral defects of the knee: average 11-year follow-up. Arthroscopy. 
2003;19(5):477–84.  

Steadman JR, Rodkey WG, Briggs KK, Rodrigo JJ. The microfracture technique in the 
management of complete cartilage defects in the knee joint. Orthopäde. 1999;28:26-32. 
 
Steinert AF, Ghivizzani SC, Rethwilm A, Tuan RS, Evans CH, Noth U. Major biological obstacles 
for persistent cell-based regeneration of articular cartilage. Arthritis Res Ther. 2007;9:213. 
 
Stone KR, Walgenbach AW, Abrams JT, Nelson J, Gillett N, Galili U. Porcine and bovine cartilage 
transplants in cynomolgus monkey: A model for chronic xenograft rejection. Transplantation. 
1997;63:640-45. 
 
Strong DM, Friedlaender GE, Tomford WW, Springfield DS, Shives TC, Burchardt H, Enneking 
WF, Mankin HJ. Immunologic responses in human recipients of osseous and osteochondral 
allografts. Clin Orthop Relat Res. 1996;326:107-14. 
 
Ströbel S, Loparic M, Wendt D, Schenk AD, Candrian C, Lindberg RL, Moldovan F, Barbero A, 
Martin I.: Anabolic and catabolic responses of human articular chondrocytes to varying oxygen 
percentages. Arthritis Res Ther. 2010;12(2):R34. 
 
Syed HM, Green L, Bianski B, Jobe CM, Wongworawat MD: Bupivacaine and Triamcinolone may 
be toxic to human chondrocytes. A Pilot Study. Clin Orthop Relat Res. 2011;469:2941-47. 
 
Tallheden, T, Karlsson C, Brunner A, Van Der Lee J, Hagg R, Tommasini R, Lindahl A. Gene 
expression during redifferentiation of human articular. chondrocytes. Osteoarthritis Cartilage. 
2004;12:525-35. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schrobback%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21638206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klein%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21638206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Crawford%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21638206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Upton%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21638206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Malda%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21638206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leavesley%20DI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21638206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12107430
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schulze-Tanzil%20G%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Ann%20Anat.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Solheim%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hegna%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Oyen%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Austgulen%20OK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Harlem%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Strand%20T%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Knee.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20193091
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20193091


108 

 

 
Tegner Y, Lysholm J. Rating systems in the evaluation of knee ligament injuries. Clin Orthop 
Relat Res. 1985;198:43-49. 
 
Teng MS, Yuen AS, Kim HT. Enhancing Osteochondral Allograft Viability Effects of Storage 
Media Composition. Clin Orthop Relat Res. 2008;466:1804-09. 
 
Theodoropoulos JS, de Croos JN, Park SS, Pilliar R, Kandel RA. Integration of tissue-engineered 
cartilage with host cartilage: an in vitro model. Clin Orthop Relat Res. 2011;469:2785-95. 

Trattnig S, Domayer S, Welsch GW, Mosher T, Eckstein. F. MR imaging of cartilage and its repair 
in the knee--a review. Eur Radiol. 2009 Jul;19(7):1582-94. 

Trattnig s, Millington SA, Szomolanyi P, Marlovits S. MR imaging of osteochondral grafts and 
autologous condrocyte implantation. Eur Radiol. 2007;17:103-18. 

Tyler JA. Insulin-like growth factor 1 can decrease degradation and promote synthesis of 
proteoglycan in cartilage exposed to cytokines. Biochem J. 1989 Jun 1;260(2):543-8. 
 
van den Borne MP, Raijmakers NJ, Vanlauwe J, Victor J, de Jong SN, Bellemans J, Saris DB. 
International Cartilage Repair Society (ICRS) and Oswestry macroscopic cartilage evaluation 
scores validated for use in Autologous Chondrocyte Implantation (ACI) and microfracture. 
Osteoarthritis Cartilage. 2007;15(12),1397-1402. 
 
Vasiliadis HS, Danielson B, Ljungberg M, McKeon B, Lindahl A, Peterson L. Autologous 
chondrocyte implantation in cartilage lesions of the knee: long-term evaluation with magnetic 
resonance imaging and delayed gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging technique. 
Am J Sports Med. 2010;38:943-9. 
 
Vasiliadis HS, Lindahl A, Georgoulis AD, Peterson L. Malalignment and cartilage lesions in the 
patellofemoral joint treated with autologous chondrocyte implantation. Knee Surg Sports 
Traumatol Arthrosc. 2011;19(3):452-7. 
 
Vasiliadis HS, Wasiak J. Autologous chondrocyte implantation for full thickness articular cartilage 
defects of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Oct 6;10:CD003323. 
 
von der Mark K, Gauss V, von der Mark H, Muller, P. Relationship between cell shape and type of 
collagen synthesised as chondrocytes lose their cartilage phenotype in culture. Nature. 1977; 267: 
531-32. 
 
Wang N, Grad S, Stoddart MJ, Niemeyer P, Südkamp NP, Pestka J, Alini M, Chen J, Salzmann 
GM. Bioreactor-induced chondrocyte maturation is dependent on cell passage and onset of 
loading. Cartilage. 2013 Apr;4(2):165-76.  
 
Wasiak J, Clar C, Villanueva E. Autologous cartilage implantation for full thickness articular 
cartilage defects of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2006;3:CD003323. 

Watanabe A, Wada Y, Obata T, Ueda T, Tamura M, Ikehira H, Moriya H. Delayed Gadolinium-
enhanced MR to Determine Glycosaminoglycan Concentration in Reparative Cartilage after 
Autologous Chondrocyte Implantation: Preliminary Results. Radiology. 2006;239:201-8. 

Wei L, Sun XJ, Wang Z, Chen Q. CD95-induced osteoarthritic chondrocyte apoptosis and 
necrosis: dependency on p38 mitogen-activated protein kinase. Arthritis Res Ther. 2006;8:R37. 

Williams SK, Amiel D, Ball ST, Allen RT, Tontz WL, Emmerson BC, Badlani NM, Emery SC, 
Haghighi P, Bugbee WD. Analysis of cartilage tissue on a cellular level in fresh osteochondral 
allograft retrievals.  Am J Sports Med. 2007 Dec;35(12):2022-32.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Trattnig%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Domayer%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Welsch%20GW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mosher%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Eckstein%20F%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Eur%20Radiol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vasiliadis%20HS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wasiak%20J%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Cochrane%20Database%20Syst%20Rev.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Williams%20SK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Amiel%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ball%20ST%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Allen%20RT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tontz%20WL%20Jr%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Emmerson%20BC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Badlani%20NM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Emery%20SC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haghighi%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bugbee%20WD%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Sports%20Med.');


109 

 

Williams SK, Amiel D, Ball ST, Allen RT, Wong VW, Chen AC, Sah RL, Bugbee WD. Prolonged 
storage effects on the articular cartilage of fresh human osteochondral allografts. J Bone Joint 
Surg Am. 2003;85:2111-20. 
 
Yang, KG, Saris DB, Geuze RE, Helm YJ, Rijen MH, Verbout AJ, Dhert WJ, Creemers LB.  
Impact of expansion and redifferentiation conditions on chondrogenic capacity of cultured 
chondrocytes. Tissue Eng. 2006;12:2435-47. 
 
Zaucke F, Dinser R. Maurer P, Paulsson M. Cartilage oligomeric matrix protein (COMP) and 
collagen IX are sensitive markers for the differentiation state of articular primary chondrocytes. 
Biochem J. 2001;358:17–24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

8.  Az értekezés alapjául szolgáló közlemények és 

publikált absztraktok 

 

 Bárdos T, Farkas B. Szakmai állásfoglalás az autológ chondrocyta 

implantáció és egyéb szöveti tenyésztések tekintetében az orthopaediában – 

Magyar Ortopéd Szakmai Kollégium módszertani ajánlásának kidolgozása 

2007. április 

 

 Farkas B, Bárdos T, Bellyei Á, Illés T. A sejt-és szövettenyésztés jogi 

vonatkozásai. Hazai és külföldi tapasztalatok. Orvosi Hetilap. 

2008;22(149):1023-28. 

 

 Bardos T, Farkas B, Mezes B, Vancsodi J, Kvell K, Czompoly T, Nemeth P, 

Bellyei A, Illes T. Osteochondral integration of multiply incised pure cartilage 

allograft: repair method of focal chondral defects in a porcine model. Am J 

Sports Med. 2009 Nov;37 Suppl 1:50S-57S. 

IF: 3.605  független idézetek száma: 12. 

 

 Farkas B, Kvell K, Czömpöly T, Illés T, Bárdos T. Increased chondrocyte 

death after steroid and local anesthetic combination. Clin Orthop Relat Res. 

2010;468(11):3112-20.  

IF: 2.116  független idézetek száma: 75. 

 

 Bardos T, Vancsodi J, Farkas B, Fazekas A, Nagy SA, Bogner P, Vermes Cs, 

Than P. Pilot study of cartilage repair in the knee joint with multiply incised 

chondral allograft. Cartilage. 2015;6(2):73-81.   

IF: 1.127  független idézetek száma: 2. 

 

 Bardos T, Farkas B, Vancsodi J, Boda O, Mezes B, Bellyei A, Illes T - 

Processed ChondroGraft - pure cartilage allograft-based repair of focal 

chondral defects in porcine model. Trans ORS 2010;35:p. 



111 

 

 Bárdos T, Farkas B, Mézes B, Bellyei Á, Illés T. Saját laboratóriumi eljárással 

végzett mátrixra ültetett autolog chondrocyta implantatio (ACI) humán 

alkalmazása térdízületi porcdefektusban, esetismertetés Magy. Traumatol. 

Ortop. Kezseb. Plasztikai Seb. 2008;51:S.  

 

 Farkas B, Mézes B, Bellyei Á, Illés T, Bárdos T.  Eredményeink az autológ 

chondrocyta implantációs állatkísérleteinkben. Magy. Traumatol. Ortop. 

Kezseb. Plasztikai Seb. 2008;51:S. 

 

 Farkas B, Kvell K, Czömpöly T, Bellyei Á, Illés T, Bárdos T. Glucocorticoid – 

lokál anesztetikum kémiai stressz okozta chondrocyta apoptosis/ necrosis 

vizsgálata in vitro és ex vivo körülmények között. Magy. Traumatol. Ortop. 

Kezseb. Plasztikai Seb. 2008;51:S. 

 

 Bárdos T, Farkas B, Mézes B, Bellyei Á, Illés T. Új, saját fejlesztésű, allograft 

alapú mátrix használata porcpótláshoz Magy. Traumatol. Ortop. Kezseb. 

Plasztikai Seb. 2008;51:S. 

 

 Farkas B, Bellyei Á, Illés T, Mézes B, Németh P, Bárdos T. Az autológ 

chondrocyta implantáció (ACI) bevezetése Magyarországon; eredményeink az 

ACI állatkísérletekben. Magy. Traumatol. Ortop. Kezseb. Plasztikai Seb. 2007; 

50:S. 

 

 Farkas B, Illés T, Bellyei Á, Bárdos T. A tissue engineering technika jogi 

szabályozásának alapjai a külföldi jogrendszerben és Magyarországon. Magy. 

Traumatol. Ortop. Kezseb. Plasztikai Seb. 2007;50:S. 

 

 Farkas B, Illés T, Bellyei Á, Bárdos T. Szövet- illetve sejtátültetéssel 

kapcsolatos jogi szabályozások a magyarországi ortopéd gyakorlatban (az 

autológ chondrocyta implantáció tükrében). Magy. Traumatol. Ortop. Kezseb. 

Plasztikai Seb. 2006;49:S32. 

 



112 

 

 Farkas B, Mézes B, Németh P, Bellyei Á, Illés T, Bárdos T. Kezdeti 

tapasztalataink az autológ chondrocyta implantáció során alkalmazott in vitro 

porcsejttenyésztésekkel kapcsolatban. Magy. Traumatol. Ortop. Kezseb. 

Plasztikai Seb. 2006;49:S32. 

 
 

 

 

 

 

9.  Az értekezés témájában elnyert díjak 

 

 

 EFORT Jacques Duparc Award 2008.  

9th European Federation of National Associations of Orthopaedics and 

Traumatology Congress, Nice, France, 2008. 

Farkas B, Mezes B, Nemeth P, Bellyei A, Illes T, Bardos T. Preliminary results 

with matrix associated autologous chondrocyte implantation (ACI); results with 

the porcine model.  

 

 Magyar Ortopéd Társaság Zinner Nándor – díja, I. helyezés.  2012. 

Farkas B: Chondrocyták viabilitása szteroidok és lokál anesztetikumok adása 

után, in vitro és ex vivo körülmények között. 

 

 

 

 

 

 

Az értekezés alapjául szolgáló közlemények összesített impakt factora: 6.308. 

Az értekezés alapjául szolgáló közlemények összes független citációja: 89. 

 

 



113 

 

Egyéb közlemények és publikált absztraktok 

 

 Bálint L, Farkas B, Koós Z, Bárdos T, Szabó Gy. Gyárilag összeállított és a 

csontcementekhez manuális technikával hozzáadott gentamicin kioldódási 

tulajdonságának összehasonlítása. Magy. Traumatol. Ortop. Kezseb. 

Plasztikai Seb 2007;50(1):59-62.  

 

 Bárdos T, Mihucza Sz, Farkas B, Kránicz J: Hosszútávú tapasztalatok a 

Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti 

kezelésében. Magy. Traumatol. Ortop. Kezseb. Plasztikai Seb. 2007;50:S. 

 

 Farkas B, Bálint L, Bárdos T, Szabó Gy. Gyárilag összeállított és a 

csontcementekhez manuális technikával hozzáadott gentamicin kioldódási 

tulajdonságának összehasonlítása. Magy. Traumatol. Ortop. Kezseb. 

Plasztikai Seb. 2006;49:S31. 

 

 Bárdos T, Farkas B, Szabó Z, Tunyogi CSM, Glant TT. Vizsgálatok a 

spondylitis ankylopoetica autoimmun állatmodelljén. Magy. Traumatol. Ortop. 

Kezseb. Plasztikai Seb. 2006;49:S30. 

 

 Bálint L, Koós Z, Liszt F, Kocsis B, Farkas B, Szabó Gy. Gentamicin 

csontcementből történő in vivo és in vitro emissziójának összehasonlítása. 

(The comparison of in vivo and in vitro elution of gentamycin from bone 

cement.) Orvosi Hetilap. 2004;28(145):1467-71. 

független idézetek száma: 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

10. Köszönetnyilvánítás 

 

 

Mindenekelőtt hálás köszönettel tartozom témavezetőmnek, Dr. Bárdos 

Tamásnak a PhD éveim alatt nyújtott felbecsülhetetlen segítségéért, 

támogatásáért, bizalmáért, szakmai útmutatásáért. 

Szeretnék köszönetet mondani a GVOP projekt tagjainak, Dr. Bellyei Árpád 

Professzor Úrnak, Dr. Illés Tamás Professzor Úrnak, Dr. Németh Péter 

Professzor Úrnak, Dr. Berki Tímea Professzor Asszonynak, hogy az akkoriban 

kibontakozó porcpótlási projektben helyet kaphattam és a projektben a 

kezdetektől fogva dolgozhattam. 

Külön köszönet illeti Dr. Than Péter Professzor Urat, aki konstruktív szakmai 

tanácsaival mindvégig segítette a munkám megszületését. 

Köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Mézes Beátának a felbecsülhetetlen 

segítségéért, amelyet a szövettenyésztések kivitelezésében végzett. 

Köszönöm a PTE ÁOK Immunológiai Intézet munkatársainak, Dr. Czömpöly 

Tamásnak és Dr. Kvell Krisztiánnak a minták feldolgozásában nyújtott 

segítségüket. 

Továbbá köszönöm a Kaposvári Egyetem Takarmányozástani Tanszék részéről 

Dr. Babinszky László Professzor Úr, Dr. Szabó Csaba, és Dr. Pósa Roland 

segítségét az állatkísérleteink kivitelezésében. 

Köszönettel tartozom a PTE Ortopédiai Klinika korábbi és jelenlegi 

dolgozóinak a munkámhoz nyújtott segítségükért. 

 

Nem utolsó sorban pedig köszönöm Édesanyámnak azt a támogatást, mely 

mindvégig végigkísért a PhD munkám során, és amely nélkül nem jöhetett volna 

létre a jelen doktori értekezés. 

Köszönöm gyermekeimnek, Ádámnak és Lillának, hogy türelemmel viseltettek 

az értekezésem végleges összeállítása során. Végül szeretném jelen értekezést 

Ádám és Lilla gyermekeimnek ajánlani. 

 


