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Rövidítések jegyzéke
GAG

Glukóz-amino-glikán

mtsai

munkatársai

MRI

Magnetic Resonance Imaging

ICRS

International Cartilage Repair Society

OCD

Osteochondritis dissecans

IKDC

International Knee Documentation Committee

AKSS

American Knee Society Score

OATS

Osteochondral Autograft Transplantation System

SDS

Soft Delivery System
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1. Bevezetés
A körülírt, terhelő ízfelszíni porckárosodások kezelésének stratégiája jelentős vita
forrása a mozgásszervi sebészek között. Keveset tudunk ezen léziók természetes
lefolyásáról és hosszú távú hatásairól az ízületi funkcióra. Mivel azonban az ízületi
hyalinporc regenerációs képessége csekély, sok más szövettel ellentétben az üvegporc
hiányok spontán gyógyulására nem számíthatunk. A szubkondrális csontot el nem érő
porcdefektusok csak minimális regenerációt mutatnak, míg a teljes vastagságúak a
csontból

származó

multipotens

sejtek

révén

rostos

porcos

regenerációval

„gyógyulhatnak”. 3 A körülírt terhelő felszíni porchiányok gyakran a fiatal korosztályt,
nem ritkán sportolókat érintik, így a sikeres kezelés a fizikai aktivitás hosszú távú
fenntartását célozza. Az utóbbi 15 évben új technikák jelentek meg, melyek a korábban
elhanyagolt, vagy minimális kezelésben részesített körülírt porchiányok kezelését
célozzák. 1

2

1.1 Az üvegporc felépítése és funkciója
Az üvegporc egyedülálló biomechanikai tulajdonságai szorosan kötődnek a hyalin
magasan szervezett mikrostruktúrájához.
Az üvegporc nedves tömegének 4-5 %-át adó kondrociták termelik a mátrix elemeit,
valamint egyes mátrix-metabolizmust szabályozó fehérjéket. Anyagcserjük igen lassú, a
sejtek pótlása a velőűrből származó mezenhimális sejtek differenciálódásával történik.
Az üvegporcban legnagyobb mennyiségben jelen lévő fehérje a kollagén, mely 90-95%ban II. típusú. Jellegzetes elrendeződése alkotja az üvegporc „vázát” és felelős a nyíró
erőkkel szembeni ellenállásért. A felszíni rétegekben lap szerint futnak a kollagén
szálak, a középső, átmeneti zónában árkádszerűen, a mély radiális zónában pedig
függőlegesen. A kis mennyiségben megtalálható egyéb típusú kollagén fibrillumok a
struktúra fenntartásában játszanak szerepet.
A proteoglikánok a nedves tömeg 10-15%-át adják. A proteoglikánokat felépítő glukózamino-glikán (GAG) oldalláncok negatív töltésük révén kötik meg a porc tömegének
legnagyobb részét adó vízmolekulákat.

3

Az ép üvegporc nedves tömegének 65-80%-a a proteoglikánok által megkötött víz. A
víz mennyisége a nyomásviszonyoknak megfelelően változik, biztosítva a porc
összenyomással szembeni rugalmas ellenállását. A víztartalom a porc rétegeiben a
felszíntől a mély rétegekig csökken. 3
1.2 A porcsérülések klasszifikációja
A porckárosodások első beosztását, mely Outerbridge nevéhez kötődik, eredeti, illetve
módosított formájában a mai napig használjuk. Eredetileg Outerbridge a patella
kondromalácia súlyosságának leírására javasolta. 4 Alkalmazása egyszerű, mind nyitott,
mind artroszkópos műtétek esetén.
I. fok.: a porc felpuhul, ödémássá válik
II. fok.: fragmentáció, fisszúra megjelenése 1.25 cm (0.5 hüvelyk) átmérőnél kisebb
területen
III. fok.: fragmentáció, repedések megjelenése 1.25 cm átmérőnél nagyobb területen
IV. fok.: a szubkondrális csont szabaddá válik
Az Outerbridge klasszifikáció a mai napig a legelterjedtebb beosztás és a később
kidolgozott rendszerek is nagyrész erre épülnek. Hiányossága, hogy a porcsérülés
mélységét nem differenciálja és a horizontális kiterjedést is csak durván, (0.5
hüvelyknél kisebb, vagy nagyobb) továbbá a lokalizáció megadását a vizsgálóra bízza.
Így a mindennapi gyakorlatban ugyan könnyen használható, a tudományos kutatás
céljára azonban kevésbé felel meg. A beosztás reprodukálhatóságát is kétségbe vonja
néhány szerző, míg mások jónak tartják.5 6 7
A zavart tovább fokozza, hogy több módosítás is forgalomban van. Lysholm 3
fokozatúra csökkentette Outerbridge beosztását: I.: felpuhulás, felületes fibrilláció, II.: a
porc feltöredezése, III.: teljes vastagságú porchiány.
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Másoknál, elsősorban MRI

vizsgálatokban a módosított beosztás szerint a II. fokozat a porcvastagság 50%-nál
felületesebb, míg a III. fokozat az annál mélyebb, de a csontot nem érintő defektus. 9 10
Outerbridge után számos szerző javasolt különféle beosztásokat a kondropátiák
osztályozására, azonban ezek többsége széles körben nem terjedt el. Csaknem
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mindegyik abból az időből származik, amikor a patella kondromaláciája volt a kutatások
előterében, így a legtöbb szerző a lokalizációt kevésbé tartotta fontosnak beilleszteni
rendszerébe. Ficat és Hungerford Outerbridge beosztását egészítették ki néhány további,
kategóriával, mint a kondrokalcinózis és hosszanti felületes repedések.
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Bentley

négyes beosztása a horizontális kiterjedésre teszi a hangsúlyt, a porchiány mélységét
nem veszi figyelembe,12 míg Insall pont ellenkezőleg, csak a defektus mélységére
koncentrál.

13

Casscells a lézió mélységi és a horizontális kiterjedést egyaránt

figyelembe veszi, de a mélység tekintetében az egyes kategóriák határai igen
szubjektívek. 14 Ogilvie-Harris 3 fokozatú beosztást javasolt: I. a porcfelszín felpuhulása
feltöredezés nélkül, korábban „zárt kondromalácia”, II. mély repedés, III. szabad
csontfelszín.
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Goodfellow beosztása jóval részletesebb és szakít azzal a

próbálkozással, hogy a mélységi és horizontális kiterjedést egy beosztással írja le.
Mélységi beosztása 3 fokozatú, a kiterjedést pedig mm-ben adja meg. Leírja az általa
javasolt területi beosztást is, amiből a femur, illetve a tibia felszíneket elülső, középső és
hátsó harmadra osztja. Ez lokalizációs minta visszaköszön az ICRS értékelő lapján is.
Fontosnak tartotta azt is, hogy a térd hány fokos hajlításakor van az a lézió teherviselő
helyzetben. 16
Noyes 1989-ben javasolt új beosztást, amit a mai napig fellelhető az irodalomban, bár
jóval kevésbé elterjedt, mint Outerbridge rendszere. 17 Négy változót vizsgál egymástól
függetlenül: a porcfelszín minőségét, a lézió mélységét, kiterjedését és lokalizációját. A
defektusokat anatómiai régiónként (pl.: mediális femur) pontozza, majd az egyes
pontszámokból az egész ízületre jellemző összpontszámot számol. A rendszer jóval
bonyolultabb elődeinél és elsősorban az artrózis leírására alkalmas, de a korábbi
beosztásokhoz képest objektívebb, ezért reprodukálhatóbb.
Az 1997-ben alakult International Cartilage Repair Society (ICRS) a porcsérülések és a
porcpótlási technikák eredményeinek egységes leírására új, minden eddiginél átfogóbb
rendszert dolgozott ki.

18 19

A rendszer elsősorban a körülírt kondropátiák leírására

készült és figyelemmel van a porcsérülések diagnosztikájában használatos képalkotó
eljárásokkal (MRI) való kompatibilitásra. Minden korábbi rendszertől eltér abban, hogy
a defektus kiterjedését kitakarítás után kell meghatározni, tehát a stabil szélekkel bíró
lézió a beosztás alapja. A horizontális kiterjedést a defektus hosszával és szélességével

5

írja le a rendszer. Javasolják a kalibrált tapogatóhorog használatát a méretek
pontosságának javítására.
Mélységi kiterjedést tekintve 4 kategóriát tartalmaz a beosztás. (1. ábra)

Normál porc

I.: Csaknem normál porc
A: felpuhult
B: felületes fissurák, repedések

II.: Kóros
A lézió a porcvastagság kevesebb,
mint felét érinti

III.: Súlyosan kóros
A: porcvastagság több, mint 50%-a érintett
B: lézió a kalcifikált rétegig terjed
C: lézió a szubkondrális csontig terjed
D: a porc felhólyagosodása

IV.: Súlyosan kóros
Oszteokondrális defektusok, kivéve OCD

1. ábra. A porcsérülések mélységi beosztása az ICRS klasszifikáció szerint
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Külön 4 fokozatú beosztást javasolnak az OCD klasszifikációjára:
I.

Stabil lézió körben ép, de felpuhult porcborítékkal

II.

Részleges leválás, mely tapintóhoroggal stabil

III.

Teljes leválás, de a fragmentum nem mozdult el (dead in situ)

IV.

Üres defektus, szabad fragmentum, vagy laza fragmentum in situ
B alcsoport, amikor a lézió 1 cm-nél mélyebb.

A defektus lokalizációja szempontjából mind a femur, mind a tibia kondilusokat
valamint a patella felszínt 9, míg a trochleát 3 részre osztották.
Az ICRS beosztás célja, hogy az egyre nagyobb számban végzett körülírt porchiányok
miatt végzett műtétek eredményeit egységes, lehetőleg objektív rendszerben,
összehasonlítható módon lehessen értékelni. Még nem ismert olyan vizsgálat mely a
rendszer reprodukálhatóságát vizsgálta volna, de összetettsége miatt valószínűleg
nagyobb vizsgálók közötti szórás mutat majd, mint az egyszerűbb beosztások.
1.3 A körülírt kondropátiák epidemiológiája

A körülírt porchiányok előfordulásának gyakoriságáról bőséges irodalom áll
rendelkezésre. Az artroszkópia elterjedésével a diagnosztika pontosabbá vált és jobb
képet kaptunk arról, hogy a nem specifikus klinikai tünetek mögött milyen gyakran áll
körülírt kondropátia. Számos intézetben gyűjtenek adatokat az artroszkópos leletekről és
ezen adatbázisok meglehetősen egységes képet mutatnak a porchiányok előfordulásáról.
Az egyes szerzők által közölt adatok az alábbi táblázatban találhatók. (1. táblázat) A
körülírt kondropátiák azonban panaszmentes betegekben is előfordulnak, így a kezelést
igénylő porchiányok gyakorisága, különösen összetett patológia esetén nehezen
megbecsülhető. 29
A porcpótlási technikákat az ICRS III-IV fokozatú, a teljes porcvastagságot érintő,
illetve oszteokondrális léziók kezelésére alkalmazzuk. A legtöbb szerző a modern

7

porcpótlási technikákat 40-45 év alatti beteg számára javasolja, mivel vannak arra utaló
adatok, hogy 40-50 év felett az eredmények kevésbé jók,

20 21

Célzott vizsgálat erre

vonatkozóan azonban nem történt. A fenti kritériumok alapján az epidemiológiai
vizsgálatokban az artroszkópiára kerülő betegek 5-7%-ában találtak a jelenleg
rendelkezésre álló porcpótlási technikával kezelhető körülírt porchiányt. 22 23 24
Jelentős az átfedés a porcsérülések, valamint a meniszkusz-és keresztszalag szakadás
előfordulás között. Hjelle és mtsai. felmérésében az 50 év alatti betegekben végzett
artroszkópiák 9.2%-ában találtak körülírt porchiányt. Ugyanebben a vizsgálatban 42%ban találtak meniszkus és 26%-ban elülső keresztszalag sérülést fokális porcsérülések
mellett. 22 Widuchowski 37%-ban talált meniszkusz és 36%-ban keresztszalag szakadást
porcsérüléssel együtt.

23

Curl felmérésében a 40 év alatti IV. fokú kondropátiával

diagnosztizált betegek 73.3%-ánál talált meniszkusz, vagy keresztszalag sérülést. 24
Mafulli panaszt okozó keresztszalag szakadást szenvedett betegeket vizsgált és 41.5%ban talált valamilyen fokú porckárosodást.

25

Több vizsgálat is megerősítette, hogy az

elülső keresztszalag szakadás után kezelés nélkül igen gyakori az ismételt térdsérülés és
az eltelt idővel arányosan jelentős számban alakul ki meniszkusz, illetve porckárosodás.
26 25
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1. táblázat. A kondropátiák előfordulási gyakorisága artroszkópiára kerülő betegekben
Szerző

Hjelle
2002

Zamber
1989

Aroen27
2004

Widuchowski Figueroa28
2007
2007

Curl
1997

Betegszám
Átlagéletkor
Férfi/nő arány
Bármilyen
porchiány (%)
Körülírt
porchiány (%)
Egyszeres
körülírt
porchiány (%)
Többszörös
körülírt
porchiány (%)
OCD (%)
Trauma (%)
Meniszkus
sérülés (%)
Keresztszalag
sérülés (%)

1000
39
60/40
61

200
35.2
65/35
61.5

993
35
66

25124
39
66/34
60

190
34.8
64/36
43

31516
43
62/38
63

25

30

Porcsérülés
mérete (cm2)
Mediális
femur(%)
Laterális
femur(%)
Patella(%)
Trochlea(%)
Mediális
tibia(%)
Laterális
tibia(%)
Osztályozás
III-IV
fokú
porchiány
40 év alatt
45 év alatt
50 év alatt
* 40 év alatti,

19
80

30

72

74*

20

70

28

26*

2
61
57
17

2
55

2
58
37

~55

15

36

~20

2.1
(0.512)
58

35

9

1
59

0.7

0.5-›2

2

43

34

32.2

32*

12.5

11

9

14.8

20*

11
6
5

36
3.5
11.5

23
8
9

36
8
6

22.6
9.6
2.6

21*
15*
5*

11

6.5

6

7

7.8

6*

ICRS

OgilvieHarris
13.5

ICRS

Outerbridge

ICRS

11

21

27

Outerbrid
ge
19.2

5.3
7
6.1
7.1
9
IV-es fokozatú porckárosodásban szenvedők %-ában

9
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1.4 A körülírt kondropátiák diagnosztikája

A körülírt porchiány kialakulása a legtöbb esetben valamilyen sérülésre vezethető
vissza.

22 23 27

Ezek egy része direkt módon okoz kondrális, vagy oszteokondrális

defektust, más esetekben a keresztszalag, illetve a meniszkuszok szakadása után
másodlagosan alakul ki porckárosodás.

24 25

Az anamnézisből a porcsérülésre utaló

legfontosabb adat tehát a trauma. Az OCD etiológiája a mai napig nem teljesen
tisztázott és előfordul sérülés nélkül is.
Az ízületi porchiányok tünetei nem specifikusak. A betegek beszámolnak elakadásról,
mozgásbeszűkülésről, fájdalomról, ízületi duzzanatról, azonban ezek egyike sem csak a
porcsérülésre jellemző. 26 Mivel az esetek többségében más intraartikuláris elváltozással
együtt fordulnak elő, nehéz megállapítani hogy ilyen esetekben az artroszkópia során
talált porcsérülések hozzájárulnak-e a beteg tüneteihez és milyen mértékben, vagy
esetleg mellékleletnek tekinthetők. Kaplan és mtsai. panaszmentes professzionális
kosárlabda játékosok térdén végeztek MRI vizsgálatot és 47.5%-ban találtak valamilyen
fokú porckárosodást. 40 térdben összesen 17 III-IV-fokú léziót találtak, azonban a
porchiányok méretét nem közölték.

29

A fenti vizsgálatok alapján a körülírt

porckárosodások tünettani szerepe tehát nehezen megjósolható és az anamnézis,
valamint klinikai vizsgálat alapján nem lehet őket megbízhatóan diagnosztizálni.
A natív röntgen vizsgálat az esetek többségében negatív, ez alól kivétel lehet a nagy
területet érintő és ezért ízületi rés szűkületet okozó lézió, illetve az OCD.
Az MRI vizsgálat nagy pontossággal mutatja meg a teljes vastagságú porcsérüléseket,
azonban a felületes lézióknál kevésbé megbízható.

18

Figueroa 100%-os specificitás

mellett 45%-os szenzitivitást talált, mely a lézió mélységével növekszik. 30 Nehéz lehet

10

az ICRS III. fokozat alcsoportjainak elkülönítése, ennek klinikai relevanciája azonban
kérdéses. Az OCD nagy pontossággal kimutatható MRI vizsgálattal mind horizontális,
mint vertikális kiterjedését illetően, azonban a II-III. fokozat között nehéz lehet az MRI
kép alapján differenciálni. 18 31 32
Az artroszkópiát többen tekintik „gold standard-nak” a pontos diagnózis felállításában
és előnye, hogy az esetek többségében terápiás beavatkozásra is lehetőséget ad. Egyes
vizsgálatok az ízületi tükrözés megbízhatóságát vitatják, mivel jelentős varianciát
találtak az artroszkópos képek értékelésében az egyes vizsgálók között. 5 Ayral és Marx
az alkalmazott klasszifikációtól függően elfogadható mértékű egyezést találtak, 7 33 míg
Cameron mérsékelten találta pontosnak az Outerbridge beosztást a kondropátiák
artroszkópos osztályozásában. 6 Oakley műanyag modellen végzett artroszkópiák során
a porchiány mértének meghatározásában megfigyelhető varianciát vizsgálta. Az egyes
vizsgálók közötti és azonos vizsgáló ismételt mérései között is jelentős (6x) szórást
talált, valamint egyértelmű tendenciát a lézió méretének túlbecsülésre, ami a 100%-ot is
meghaladta a femur és a patella tekintetében. 34 Kalibrált tapogatóhorog használatával a
pontosság jelentősen javult. 35
Mivel a porchiányok klinikailag nem diagnosztizálhatóak megbízhatóan és az MRI
vizsgálat elvégzése nem lehetséges minden artroszkópia előtt, így gyakran adódik olyan
helyzet, hogy a porchiány kezelésére a beteg, vagy a sebész nincs felkészülve, ezért a
porcpótlást második ülésben kell elvégezni.
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1.5 A porcsérülések természetes lefolyása

Minden kórkép kezelési stratégiájának kialakításához szükséges tudni a természetes
lefolyást, hiszen ehhez képest kell meghatároznunk, hogy a kezeléssel mit szeretnénk
elérni, illetve milyen állapot kialakulását szeretnénk elkerülni.
A körülírt porckárosodások természetes viselkedéséről kevés adat áll rendelkezésre.
Messner és Maletius 14 évvel az első műtét után vizsgált újra 28 sportolót, akiknél
artroszkópia során legalább 1 cm átmérőjű, a Lysholm szerint módosított Outerbridge
beosztás szerinti II-III fokú, tehát részleges, illetve teljes vastagságú porchiányt találtak.
A betegeknél egyéb intrartikuláris eltérés nem volt. Néhány esetben egy-egy instabil
porclebeny eltávolítása, illetve 3 betegnél Pridie szerinti felfúrás történt. A többi
betegnél nem történt beavatkozás. A 14 éves követés során 3 betegnél történt szabad test
eltávolítás, 2 esetben pedig diagnosztikus artroszkópia fájdalom miatt. Az
utánvizsgálatkor a medián Lysholm pontszám 92 (72-100) volt, 22 betegnek volt kiváló,
illetve jó térdfunkciója (84-100 pont) és 6 (21.5%) panaszkodott duzzanatról, illetve
elakadásról mindennapi tevékenységek során. Statisztikailag nem találtak szignifikáns
radiológiai különbséget a sérült, illetve az ellenoldali térd között, de a trend azt mutatta,
hogy a sérült térdben előrehaladottabb az artrózis. 36
Másik vizsgálatukban a fenti szerzők 21-21 meniszkusz, illetve meniszkusz és
porcsérüléssel artroszkópiára került beteg utánvizsgálatát végezték el 12-15 évvel az
első műtét után. A léziók átmérője minimálisan a femur kondilus szélességének
harmada volt, mélységét tekintve pedig csaknem a teljes, illetve a teljes porcvastagságot
érintette. A meniszkusz sérüléseket részleges reszekcióval kezelték, a porcdefektusok
esetében csak az esetlegesen instabil széli részeket távolították el. A parciális
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meniszkusz-reszekción átesett betegeknél 6, míg a csak porcsérülést szenvedett
betegeknél 3 esetben történt újabb műtét. A térdfunkció (Lysholm 88 vs. 85 pont) és az
aktivitási szint (Tegner 4 vs. 4) mindkét csoportban hasonló volt, míg a röntgenvizsgálat
jelentősen előrehaladottabb artrotikus elváltozásokat talált a meniszkusz reszekción
átesett betegeknél. A sérüléskor 30 évnél idősebb, valamint varusz deformitással
rendelkező betegeknél nagyobb számban alakult ki artrózis a mediális oldalon. 37
Harmadik tanulmányukban Maletius és Messner a porcsérülés hatását vizsgálták a
részleges meniszkusz reszekció hosszú-távú eredményére. 20-20 beteg utánvizsgálatát
végezték 12-15 év után csak meniszkusz szakadás, illetve meniszkusz és porcsérülés
miatt végzett artroszkópiát követően. A porcdefektus itt is legalább a femurkondilus
szélességének harmadát kitevő részleges, illetve teljes vastagságú volt. A követési idő
végén a csak meniszkusz-sérülést szenvedett csoportban a betegek 85%-ánál találtak jó,
illetve kiváló térdfunkciót a Lysholm pontszám alapján, míg akik porc és meniszkusz
sérült is szenvedtek, csupán 50%-ban. 38
A kis esetszámok, a retrospektív metodika és a részleges, valamint teljes
porcvastagságot érintő esetek egy csoportként való kezelése nem teszik lehetővé
egyértelmű következtetések levonását, de az első vizsgálatban a porcpótlási technikák
indikációs körébe eső, jelentős méretű porchiányok önmagukban nem okoztak
statisztikailag kimutatható funkciócsökkenést a vizsgált periódus alatt, mindössze erre
utaló trend volt megfigyelhető. A radiológiai státusz romlása az első vizsgálatban
szintén csak tendenciaként jelentkezett, de a későbbiekben klinikai tünetekben is
megnyilvánulhat.
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A második és harmadik vizsgálatban egyértelműen romlott a hosszú távú eredmény a
porcsérülés mellett végzett meniszkusz reszekció után, itt azonban már a két patológia
együttes hatásáról van szó.
Hosszabb követési idő szükséges ahhoz, hogy kiderüljön, a radiológiai elváltozások
progrediálnak-e és követi-e ezt szignifikáns funkciócsökkenés.
Shelbourne és mtsai. keresztszalag rekonstrukció során talált III-IV fokú, átlagosan 1.7
cm2 átmérőjű porchiányok természetes viselkedését írják le. A kontroll csoportban kor
és nem szerint illesztett betegek voltak, akinél nem volt porcsérülés. A Noyes
pontszámrendszer alapján statisztikailag jelentősen jobb eredményt találtak 6.3 év után
a kontroll csoportban. Különösen a laterális femur kondiluson lévő léziók esetében volt
jelentős a statisztikai különbség (94 vs. 95.2 a mediális, 92.8 vs. 95.9 a laterális léziók
esetén). Radiológiai különbséget nem találtak a csoportok között. A statisztikai
különbség mellett azonban mindkét csoport magas pontszámot ért el, ami minimális
klinikai tünetekben nyilvánult meg.

39

A vizsgálat értékét rontja, hogy a betegek

kevesebb, mint felét tudták objektív metodikával követni, így a statisztikai erő gyenge.
A rövidebb követési időt figyelembe véve a talált minimális klinikai különbségek,
valamint a degenerativ elváltozások hiánya a radiológiai vizsgálat során beleillenek a
Maletius és Messner által tapasztalt trendbe.
Az OCD az epidemiológiai vizsgálatok szerint mindössze 1-2%-ban fordul elő az
artroszkópián áteső betegekben.

23 24 27

Mivel korábban a disszekálódó oszteokondrális

fragmentum eltávolítása bevett gyógymód volt, így lehetőség nyílt ezen léziók hosszú
távú követésére.
Anderson és Pagnani 19 beteg 20 térdét vizsgálták meg 2-20 évvel a fragmentum
eltávolítása után. 11 betegnél alakult ki az elváltozás a növekedés befejeződése előtt, 9
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esetben pedig ezután. Az utánvizsgálatkor 7 beteg térde volt ép, illetve közel ép és 12
betegé volt károsodott, vagy súlyosan károsodott az IKDC beosztás szerint. Nem volt
különbség a felnőttek és a növekedésben lévő betegek között. A követési idő
hosszabbodásával a térdfunkció és a radiológiai status romlott. 40
Aglietti 20 betegnél végzett fragmentum eltávolítást felnőttekben OCD miatt és 9 év
után 85%-ban jó és kiváló térdfunkciót talált. A radiológiai kép a betegek felében
romlott a kiindulási állapothoz képest és a degenerativ elváltozások mértéke korrelált a
lézió nagyságával. 41
Wright és mtsai. 29 beteget vizsgáltak meg átlagosan 8.9 évvel a felnőtt korban történt
oszteokondrális fragmentum eltávolítás után. A betegek 35%-ában találtak jó, illetve
kiváló, 65%-ban közepes, illetve rossz térdfunkciót. 42
Murray és mtsai. 26 beteg 32 térdét vizsgálták meg minimálisan 11 évvel OCD miatt
végzett artroszkópos kitakarítás után. Az átlagos AKSS (American Knee Society Score)
pontszám 179/200 volt, ami jó funkciót jelez. Radiológiailag azonban csak 29%
mutatott jó és kiváló eredményt Hughston kritériumai szerint. Szignifikánsan rosszabb
volt mind a térdfunkció, mind a radiológiai kép azoknál, akiknél a fragmentumot
eltávolították. 43
A fenti vizsgálatok eredményei alapján tehát a fragmentum eltávolítása nagy számban
vezet degeneratív elváltozásokhoz, ezért ebben a betegcsoportban mindenképpen
érdemes megfontolni az operatív beavatkozást.

1.6 A körülírt porckárosodások kezelési lehetőségei

Az ideális porcpótló eljárással szemben megfogalmazott követelmények a következők:
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- a porchiány területét ismét ép üvegporc borítsa
- lehetőleg egy ülésben elvégezhető
- minimál invazív (artroszkópos) technika
- ne károsítsa az ízület más részeit, illetve más ízületet
- rövid rehabilitáció
- gazdaságos

A körülírt kondropátiák kezelési stratégiái folyamatosan változnak, ahogy az újabb
technikák megjelennek és a korábbiak egyre hosszabb távú eredményei ismertté válnak.
A mozgásszervi sebészet története során számos módszert próbáltak ki a körülírt
porcsérülések kezelésére, a tökéletes eljárás megtalálása azonban még várat magára.
Mivel a betegek nagy része egyszerű kitakarítás után is hosszabb-rövidebb ideig
panaszmentessé válhat, ezért az artroszkópos kitakarítás mindenképpen az elsőként
választandó módszerek között van különösen kisebb defektusok esetén.

44 45

Kísérletes

és klinikai adatok alapján az 1 cm-t meghaladó átmérő felett nyújthat előnyt a beteg
számra valamilyen porcpótlási eljárás alkalmazása a femuron, mivel e fölött már
lényegesen megnő a defektust körülvevő porcterületek igénybevétele, ami degeneratív
folyamatok elindulásához vezethet. 46
A csonthártya, illetve porchártya lebenyek átültetését, az allograftok, karbon és egyéb
szintetikus

anyagok

beültetését

mára

felváltották

a

technikailag

egyszerűen

kivitelezhető, ún. csontvelő stimulációs technikák, illetve a modernebb hyalin, vagy
hyalin jellegű felszín létrehozására törekvő eljárások.
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Az ún. csontvelő stimulációs technikák alkalmazása során a velőűr megnyitásával a
csontvelőben lévő multipotens sejtek és vér keverékéből álló koagulátum tölti ki
defektust, majd ez néhány hét alatt rostos porccá alakul. Ide tartoznak a Pridie felfúrás
47

, az abráziós artroplasztika

48

és a mikrofraktura.

49

Az első kettő kiszorulóban van a

klinikai gyakorlatból, míg az utóbbit széles körben alkalmazzák elsősorban technikailag
egyszerű volta, az alacsony morbiditás és az alábbi modern technikákhoz viszonyított
alacsony ára miatt. A mikrofraktura rövidtávú eredményei jók, míg közép és hosszú
távon az egyes szerzők adatai között jelentős eltérések vannak.

50 51 52

Mikrofraktura

után a sérülés előtt üvegporccal fedett területet rostos porc tölti ki, melynek
biomechanikai tulajdonságai elmaradnak a hyalinporcétól.

87 88

Hosszabb távú követés

során fog kiderülni, hogy ez mikor és milyen klinikai tünetekben nyilvánul meg.
A sejtalapú technikák lényege, hogy a beteg ép területről vett kis mennyiségű ízületi
porcából izolált, majd tenyésztett sejteket ültetnek a porcdefektus területére. Első
formájában csonthártya lebeny alá fecskendezve,
injektálva,

53

2

majd felszívódó membrán alá

később preformált, lebomló anyagból, készült mátrixba ültetett

54

porcsejteket alkalmaztak. Az így kitöltött porchiányok területén hyalin-szerű szövet jön
létre, melynek alkotó elemei összetételükben a hyalin porchoz hasonlóak, azonban a
klinikai gyakorlatban eddig alkalmazott módszerekkel nem sikerült az ép üvegporcban
megfigyelhető magasan strukturált kollagén szerkezetet létrehozni. A rövid és
középtávú eredmények biztatóak, azonban hosszabb távú utánkövetés, különösen az
újabb mátrixhoz kötött sejtátültetések tekintetében még nem áll rendelkezésre.

55 56 57

Különösen a drága, két ülésben elvégezhető technika tükrében óvatosan kell kezelni az
eddigi eredményeket, mivel az összehasonlító vizsgálatok alapján nem igazolható jobb
klinikai kimenetel, mint a korábbi technikákkal.
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58

Az egyes módszerek eredményei

egyébként nehezen összevethetőek, mivel részben eltér az indikációs kör, a modern
technikáknál még nem telt el elég idő a hosszú távú eredmények értékeléséhez, másrészt
azonos indikációs körben is kevés a jól megtervezett és kivitelezett randomizált
összehasonlító vizsgálat. Jakobsen és mtsai. által értékelt, a porcpótlási technikák
eredményeit bemutató 61 közlemény átlagos minősége a Coleman Methodology Score
(0-100) alapján mindössze 43.5 pont volt. 59

1.7. Mozaikplasztika
A mozaikplasztika műtéti technikáját az 1990-es évek elején dolgozták ki, majd 1992ben vezették be a klinikai gyakorlatba

1

és azóta világszerte elterjedt módszere lett a

körülírt terhelő felszíni kondrális és oszteokondrális defektusok kezelésének 60 61 62 63 64
67 68 69

. 1994-ben történtek az első artroszkópos műtétek és 1996-ban került bevezetésre

a speciálisan artroszkópos technikához kifejlesztett műszerkészlet. 65
A műtét indikációja a teljes porcvastagságot érintő, körülírt terhelő felszíni porchiány.
A defektus maximális mérete a mindennapi gyakorlatban kb. 4 cm2 lehet, amit
elsősorban a donor helyi morbiditás korlátoz. 62
A műtét a lokalizációtól és a gyakorlattól függően végezhető artroszkóposan,
minimalizált metszésből, vagy hagyományos nyitott feltárásból. A mozaikplasztika
lényege, hogy a térdízület kevéssé terhelő részéről, általában a patello-femorális
ízület széli területeiről, illetve az interkondiláris területről ültetünk át oszteokondrális
graftokat a terhelő felszíni defektusba.
A műtét lépései a 2. ábrán láthatóak. A porcdefektust ép szélekig kitakarítjuk, majd
meghatározzuk a szükséges graftok számát és méretét. A graftokat speciális
csővésővel vesszük ki, majd a befogadó csatorna megfúrása és feltágítása után
graftokat megfelelő átmérőjű furcsatornába ültetjük át. A következő csatorna fúrása
és feltágítása a szomszédos graft beültetését követően történik, amig a defektust
mozaikszerűen ki nem töltöttük. A graftok között keskeny rések maradnak, melyeket
rostos porc tölti ki hyalin-rostos porc kompozit felszínt létrehozva. A hyalin porc
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felszín aránya a defektus alakjától, az alkalmazott graftok méretétől, illetve a
beültetés módjától függően 60-95% között lehet. 62
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A.

B.

C.
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2. ábra. A mozaikplasztika lépései
A. A defektus kitakarítása valamint a szükséges graftméret- és szám meghatározása után
graftvétel a mediális és/vagy a laterális trochleaszélről
B. A graft eltávolítása a csővésőből
C. A fúrcsatorna elkészítése
D. A fúrcsatorna feltágítása
E. A graft behelyezése
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A műtét minimálisan invazív technikával is elvégezhető. (3. és 4. ábra)

3. ábra. Mozaikplasztika a térden. A graftvétel a trochlea mediális széléről
miniartrotómiából történt.
(Prof. Dr. Hangody László szívességéből)

4. ábra. A műtét záróképe. A beültetés a graftvételhez használt metszésből elvégezhető,
a térd behajlításával.
(Prof. Dr. Hangody László szívességéből)
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A posztoperatív rehabilitáció során a pótolt terület nagyságától és elhelyezkedésétől
függően 4-8 hétre korlátozzuk a terhelést, azonban az ízületi mozgás azonnal a teljes
mozgásterjedelemben megkezdhető.
A mozaikplasztika klinikai eredményei biztatóak, a Hangody professzor és
munkatársai által közölt, az irodalomban legnagyobb esetszámot és leghosszabb
követési időt bemutató közlemény szerint 10 év után a jó és kiváló eredmények a
lokalizációtól függően 78-94% között voltak. A legjobb eredményt a talus és a
femur-kondilusokon végzett, míg a legkevésbé jó eredményt a patello-femoralis
ízületben végzett pótlás adta. A donor helyi morbiditás a Bandi pontszám rendszer
szerint 3% volt.

66

Más szerzők jóval kisebb anyagban és rövidebb követési idő

mellett hasonló eredményeket közöltek. 67 68 69 70 75

1.8. Biomechanikai megfontolások mozaikplasztika alkalmazása során

A kondrociták túlélését, valamint a graft és a recipiens terület csontos integrációját mind
állatkíséreltekben, mind humán mintákon bizonyították 62 71 72 73 74 75
A módszer elterjedésével párhuzamosan megindultak azok a biomechanikai vizsgálatok,
amelyek közös célja a műtéti technikai finomítása és ezek keresztül jobb eredmények
elérése. Jelentős figyelmet kapott a graft vétel helye és módja, a donor helyi morbiditás
kérdése, a beültetés módszere, a kongruencia, a graftok pozicionálása, mérete,
terhelhetősége, az átültetett porc mechanikai jellemzői és a primer stabilitás.

1.8.1 A donor hely meghatározása

A graftvétel helyét két szempont határozza meg: a kongruencia a befogadó helyen,
illetve a donor helyi morbiditás minimalizálása. Az utóbbi szempontjából fontos, hogy a
graftokat a lehető legkevésbé teherviselő felszínekről nyerjük. A leggyakrabban
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használt donor hely a patello-femoralis ízület széli része. Több vizsgálat megerősítette,
hogy a legkevésbé teherviselő rész a mediális trochlea sulcus terminalis feletti része,
majd ezt követi a laterális trochlea szintén disztáltól proximál felé növekvő
kontaktnyomással. 76 77
A donor helyen hátrahagyott csatornák az állatkísérletek szerint a műtét utáni 4. hét
végére kitöltődnek rostos porccal.

71

Güttler és mtsai. vizsgálata szerint 5 mm-es

defektus nem járt a kontaktnyomás szignifikáns változásához a patello-femoralis ízület
széli részén, ezért nem túl nagy átmérőjű graftok vétele esetén a rostos porc megfelelhet
az itt fellépő mechanikai igénybevételnek.

78

Hangody és mtsai. 10 éves követés során

3%-ban tapasztaltak enyhe donor helyi panaszokat a Bandi pontszám alapján. 79
A kongruens pótolt felszín létrehozásához az egyes donor és recipiens területek felszíni
görbületét kell figyelembe venni. Ezek alapján a femur kondilusokon lévő defektus
esetén a trochlea konvex széli részei, a centrális trochleán lévő porchiány pótlásakor
pedig az interkondiláris terület konkáv része az ideális donor terület. 80 81 A trochlea tali
leggyakoribb, mediális defektusainak pótlására a laterális femur trochlea lehet a
legmegfelelőbb graftvételi hely a kongruencia szempontjából.

82

Mivel mind a donor,

mind a recipiens terület felszíne szabálytalan görbületű, az egymásnak pontosan
megfelelő területek megtalálása intraoperative igen nehéz. Bartz vizsgálatában az
ideálistól akár 1 mm-es eltérés is a kongruencia jelentős csökkenésével járt.

81

A minél

kongruensebb felszín létrehozása klinikailag fontos, de állatkísérletben kimutatták, hogy
a graftok remodellálódásával kis mértékű egyenetlenségek korrigálódnak. 93
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1.8.2 Graftvétel technikája

Huntley a graftvétel hatását vizsgálta a porcsejtek túlélésére a graft széli részein. Az
Acufex műszerkészletet használva 4.5 mm átmérőjű graftokat vett ki a térdprotézis
beültetés során eltávolított, makroszkóposan és mikroszkóposan is épnek tűnő laterális
trochleáris felszínről. Átlagosan 300 mikrométeres porcsejt elhalást talált a graftok
szélén körkörösen, míg a friss szikével ejtett metszés mentén mindössze 35
mikrométeres nekrotikus zóna alakult ki. (5. ábra) Ezt a szerzők a csővéső élességével,
valamint azzal a ténnyel hozzák összefüggésbe, hogy a véső összenyomja a graftot a
kivétel során. Számításuk szerint a széli nekrotikus zóna és a graftok közötti teret kitöltő
rostos porc a használt graftmérettől függően a pótolt terület akár harmadát is kiteheti. 83
Saját tervezésű csővésőjükkel - mely élesebb és a graftot kevésbé nyomja össze megismételve a kísérletet a széli nekrotikus zónát átlagosan 117 mikrométer
szélességűnek találták. 84
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5. ábra. A szikével ejtett metszés mentén egy nagyságrenddel kisebb a sejtelhalás
zónája, mint a csővéső metszfelszíne mellett.
Huntley et al. J Bone Joint Surg Am. 2005 Feb;87(2):351-60.

A graft összenyomásának a primer stabilitásban van szerepe (lsd. alább), erre
vonatkozóan a szerzők nem végeztek vizsgálatot saját tervezésű csővésőjükkel. A széli
zóna szerepe fontos lehet a graftok laterális integrációjában. Az állatkísérletes adatok
szerint a csontos integráció teljes egészében végbemegy, míg a graft üvegporca és a
környező porcfelszín nem integrálódik, közöttük rostos porc felszín alakul ki.

71 85

A

graftok széli sejtelhalásának szerepe a hyalin-integráció elmaradásában még nem
tisztázott, de fontos lehet.
Evans és mtsai. birka modellen vizsgálták a graftvétel két módjának hatását az
oltványok széli részeit érintő sejtelhalásra. Az egyik csoportban csővésőt, míg a
másikban fogazott szélű csőfúrót használtak. Mind makroszkóposan, mind vitális
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festéssel vizsgálva jelentősen nagyobb károsodott széli zónát találtak a csőfúróval kivett
graftok szélein, ezért ez utóbbi módszert nem javasolják használni az oszteokondrális
graftok kivételére. 86

1.8.3 Kongruencia

A kongruens ízületi felszín létrehozása és fenntartása alapvető a hosszú-távú
eredmények szempontjából. Az állatkísérletekből származó adatok szerint, ha a graft
megsüllyed, felszínére rostos porc kúszik, ami a hyalinporcétól eltérő biomechanikai
jellemzői miatt nem kívánatos. 87 88
Véges elem vizsgálatukban Wu és mtsai. azt találták, hogy az oszteokondrális graftok
nem megfelelő pozícionálása a normálistól eltérő nyomást és feszültséget eredményez a
graft porcában, ami degeneratív elváltozásokhoz vezethet. 89
Koh és mtsai. sertés modellen vizsgálták kiálló

90

és ferdén behelyezett

91

graftok

hatását a kontaktnyomásra. Kísérletükben a környező porc szintjébe süllyesztett graftok
esetén a kontaktnyomás normál értéket mutatott, míg kiálló, valamint a ferde és kiálló
graftok esetén szignifikáns növekedés mértek.
Pearce és mtsai. birka modellen a felszíntől 2 mm-re kiálló graftokat ültettek át. 3
hónappal a műtét után a graftok a környező porcfelszínnel egyvonalban álltak, azonban
jelentős a porc feltöredezettségét, szubkondrális cisztaképződést és fibrózus metapláziát
tapasztaltak. Ezt a graftra ható fokozott nyíróerők miatti mozgások számlájára írják. 92
Huang és mtsai. kis mértékű 1-2 mm-es inkongruencia hatását tanulmányozták élő birka
modellen. Vizsgálatukban az 1 mm-re a környező porc szintje alá nyomott graftok
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esetén a porc megvastagodott a csont-porc határ eltolódásával, míg 2 mm-es
besüllyesztésnél a hyalin nekrózist tapasztaltak és graftokra rostos porc kúszott. 93
Mivel a kontroll artroszkópiák panaszmentes betegeken etikai kérdéseket vetnek fel,
ezért a humán tapasztalatok korlátozottak. Nakagawa 5 betegnél végzett ismételt
artroszkópiát mozaikplasztika után. Két betegnél besüllyedt graftokat talált, melyek nem
okoztak panaszt a betegnél. Három esetben kiálló graftok miatt a betegeknek elakadásos
tüneteik voltak. 94

1.8.4 A beültetés hatása a porcra

Az oszteokondrális graftok beültetése során a graftok porcsapkája a műtéti technikától
függően jelentős nyomásnak lehet kitéve. A vonatkozó irodalom nem egységes abban a
vonatkozásában,

hogy

milyen

nyomóerő

vezet

a

porc

visszafordíthatatlan

károsodásához. Repo mintegy 25 Mpa-nál húzza meg ezt a határt friss humán tibia
esetében autoradiográfiás, fény-és elektronmikroszkópos vizsgálatai alapján.

95

Torzilli

és mtsai sertés porcon már 15-20 Mpa nyomásnál a porcsejtek elhalását és a kollagén
struktúra felbomlását tapasztalták.
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Borelli nyúl porcot vizsgálva nem talált

porckárosodást 2, 6 és 12 héttel egyszeri 55.5 Mpa nagyságú egyszeri behatás után
sem.97
Whiteside és mtsai. logaritmikus összefüggést találtak az egyszeri behatás energiája és a
sejthalál mélységi kiterjedése között sertés és marha porcon. Kísérletükben a behatás
ereje határozta meg a sejtkárosodás mélységét, míg a többszöri behatás nem növelte azt.
98

Quinn és mtsai. sertés porcon vizsgálták a nyomóerők hatását és azt találták, hogy 7

Mpa nyomás minden vizsgált behatási sebességnél porckárosodással járt. 99
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Borazjani 15 mm átmérőjű és 10 mm hosszúságú graftokat ültetett át friss humán
disztális femuron és átlagosan 13.3 Mpa nyomást mért a beültetés során. Egy órával a
műtét után a felszíni 0.5 mm-es zónában a porcsejtek 21%-ának elhalását tapasztalta,
ami 48 óra elteltével 47%-ra emelkedett és mélységében is nagyobb kiterjedésű volt. 100
(6. ábra)

6. ábra. Az élő és elhalt sejtek a felszíni 0.5 mm-es rétegben 1 és 48 órával beültetés
után (zöld = élő, piros = elhalt porcsejt)
Borazjani et al. J Bone Joint Surg Am. 2006 Sep;88(9):1934-43.

Mások nem találtak szignifikáns különbséget fém, vagy lágyabb műanyag benyomó
eszköz használata esetén az átültetett porcsejtek túlélésében, de megerősítették, hogy
jelentős a sejtelhalás a felszíni rétegben a kontrolhoz képest. 101
Több vizsgálat is megerősítette, hogy a behatás sebességének csökkenésével azonos
nyomás mellett kevésbé károsodik a porc.

99 102 103 104

Ennek magyarázata a porc

viszko-elasztikus tulajdonságaiban rejlik: a rugalmassági modulus függ a behatás
sebességétől. 105 102
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Az eddigi vizsgálatok alapján tehát a graftok átültetése során törekedni kell a benyomási
erők minimalizálására. Érdemes a graftok behelyezése során a kalapács használatát
elkerülni és inkább a behelyező eszköz használatával, kézzel benyomni a graftokat. Ez
csökkenti a behatás sebességét, így a nyomás fokozatosan épül fel kevésbé károsítva a
porcot. Úgy tűnik, hogy pontos határérték az eddigi vizsgálatok alapján nem adható
meg, ezért további vizsgálatok szükségesek annak kiderítésére, hogy milyen nyomásbehatási idő viszonyok nem károsítják a humán üvegporcot.

1.8.5 Az átültetett porc biomechanikai jellemzői

A szövettani integritáson túl az üvegporc funkciója szempontjából fontos a mechanikai
jellemzők fenntartása átültetés után. A leginkább releváns és ezért többek által vizsgált
tulajdonság mechanikai szempontból a porc keménysége. Az állatkísérletes adatok
szerint a porc átültetés után a 6. hétig veszít keménységéből, majd a 12. hétre ismét az
egészséges porcra jellemző értéket vesz fel. Nakaji és mtsai vizsgálatában nyúl
modellen a változás mindössze 5% volt a vizsgált 12 hetes periódusban.

106 107

Egyes

állatmodellekben hosszabb követési idő után a kontrolnál jelentősen merevebbnek
találták az átültetett porcot. 108 109
Ennek jelentősége nem ismert és lehetséges, hogy fajspecifikus tulajdonságról van szó,
mivel a humán kontrol artroszkópiák során normál porckeménység értékeket mértek az
átültetést követően. 66
Franz és munkatársai vizsgálatában a porckeménység szorosan korrelált a szövettani
paraméterekkel (Mankin pontszám), viszont nem mutatott összefüggést az összetevők
(teljes kollagén, proteoglikán) mennyiségével enyhe fokú degeneráció esetén. Ez arra
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utal, hogy az exracelluláris mátrix integritása az elsődleges a porc keménységének
fenntartásában. 110
Az üvegporc felszíni rétegében lévő kollagénszálak felelősek a húzóerőkkel szembeni
ellenállásért. Ezek a felszín egyes részein a fő húzórővel párhuzamosan rendeződnek és
jellegzetes ún. „split line” mintát adnak. A húzóerőkkel szembeni ellenállás a
kollagénszálakkal párhuzamosan jelentősen nagyobb, mint rájuk merőleges irányban. 111
Below és mtsai. elkészítették a disztális femur felszíni kollagén rostjainak orientációs
térképét. A szerzők felvetik annak lehetőségét, hogy a felszíni kollagén orientációnak
szerepe lehet az oszteokondrális graftok hosszú távú funkciója szempontjából és ezért
érdemes azt az átültetésnél figyelembe venni. 112

1.8.6 Primer stabilitás

Az oszteokondrális graftok átültetéséhez kifejlesztett műszerkészletek mindegyike
valamilyen mértékű ún. press-fit primer stabilitást eredményez. Az átültetett graft
átmérője kis mértékben meghaladja a befogadó csatorna átmérőjét, így a graft csont
hengere, illetve a befogadó csatorna fala rugalmasan összenyomódva tartja meg a
graftot. A press-fit stabilitás erőssége részben a csont mechanikai tulajdonságaitól,
részben műtéttechnikai részletektől függ.
A press-fit stabilitást a csont biomechanikai jellemzői közül a rugalmassági modulus
befolyásolja: egyenes arányosság áll fenn a modulus és a press-fit stabilitás erőssége
között. A csontminőséget a műtét során befolyásolni nem tudjuk, ezért a figyelem a
műtéttechnikai tényezők felé fordult.
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Modellként a legtöbb vizsgáló friss, vagy mélyfagyasztott sertés, illetve humán kadáver
csontot használt. A sertés csont könnyen hozzáférhető és mechanikai tulajdonságait
tekintve hasonló az emberi csonthoz, ezért széles körben alkalmazzák biomechanikai
kísérletekben.

113 114 115

A mélyfagyasztás Linde adatai szerint nem befolyásolja ezeket

a tulajdonságokat még többszöri kiengedés és újrafagyasztás után sem. 116
Duchow és mtsai. foglalkoztak először a primer stabilitás kérdésével mozaikplasztika
után. Sertés csonton vizsgálták a graftátmérő és hossz, az ismételt beültetés valamint a
graftvétel technikájának hatását.

117

Az átültetéshez az Osteochondral Autograft

Transplantation System (OATS) műszerkészletet használták friss fagyasztott sertés
csonton. A graftok közepébe egy furcsatornába menetes horgot helyeztek és az átültetett
graftok kihúzásához szükséges erőket mérték. Vizsgálatukban a 10 mm hosszúságú
graftok lényegesen kisebb erő hatására kimozdultak, mint a 15, illetve 20 mm
hosszúságúak. A 15 mm-es graft kivétele a befogadó csatornából, majd visszahelyezése
első alkalommal 50, második alkalommal 65%-kal csökkentette a kihúzással szembeni
stabilitást. A 8 mm átmérőjű graftok szignifikánsan kisebb erő hatására mozdultak ki,
mint a 11 mm átmérőjűek. Vizsgálatukban a graft kivétele során a csővéső oldalirányú
mozgatása 40%-kal csökkentette a graft kihúzásához szükséges erőket az eszköz
egyszerű elfordításához képest.
A csővéső oldalirányú mozgatása a szerzők szerint azért jár a primer stabilitás
csökkenésével, mert ebben az esetben a graftok ferdén törnek le kivételkor, ezért
hosszuk és ezzel az érintkező felületek nagysága csökken. Adatokat azonban nem adnak
meg az így kivett graftok hosszáról, így a mechanizmus nem egészen világos.
Eredményeik alapján a graftvétel során a csővéső elfordítását javasolják az oldalirányú
mozgatása helyett. Hosszabb és nagyobb átmérőjű graftok használatát javasolják a
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primer stabilitás javítása céljából, valamint óvnak a graftok ismételt átültetésétől.
Később saját vizsgálataink is megerősítették, hogy a hosszabb, illetve nagyobb átmérőjű
graftok nagyobb kompresszív erőknek képesek ellenállni. Ez logikus következménye a
nagyobb felületeknek és így a nagyobb súrlódási erőknek a graft és a befogadó csatorna
fala között. Az ismételt behelyezés során a felületek minden bizonnyal jobban
„összecsiszolódnak” és ez a súrlódási erők csökkenésével jár, ezért ezt érdemes
elkerülni műtét során.
A szerzők kihúzási erőket mértek, mivel ez bevett gyakorlat az ortopédiai
implantátumok (pl.: interferencia csavarok keresztszalagplasztikához) stabilitásának
vizsgálatakor. A fő különbség, hogy az így vizsgált eszközök in vivo is húzóerőknek
vannak kitéve, míg mozaikplasztika után a graftokra főként nyomóerők hatnak.
A mérési technikából fakadó hiba lehet, hogy a mért erők nagyságában egy
nagyságrendnyi szórás volt, ami egyik későbbi vizsgálatnál sem fordult elő.
Whiteside szintén sertés femuron végzett kísérleteket, melyben a graftok benyomással
és kihúzással szembeni ellenállását mérte az állatok leölése után közvetlenül, majd egy
hét elteltével.
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Időközben a mintákat fiziológiás körülmények között igyekeztek

tartani. A szerzők a Soft Delivery System (SDS) műszerkészletet használták. A
benyomási és kihúzási erők átlagosan 44%-kal csökkentek egy hét után, miközben a
csont rugalmassági modulusa sem a donor, sem a befogadó helyen nem változott. A
szerzők szerint a stabilitás csökkenésének oka a sejtelhalás a műtéti trauma és a press-fit
nyomás miatt. Szövettani vizsgálatot azonban nem végeztek, így nem ismert, hogy
milyen mértékű sejtelhalás okozta volna a fenti különbséget a kihúzási, illetve
benyomási erőkben.
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A modell gyenge pontja, hogy ugyan a rugalmassági modulus nem változott, de az in
vivo végbemenő folyamatokat (gyulladásos válasz, szervülő hematóma, kallus képződés
stb.) nem veszi figyelembe, így a kvantitatív eredmények nehezen vonatkoztathatóak a
klinikai viszonyokra.
Kock friss-fagyasztott humán femuron vizsgálta a graft és a furathossz viszonyának
hatását a primer stabilitásra.
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6 mm átmérőjű, 8, 12 és 16 mm hosszúságú graftokat

ültetett azonos, illetve a graftok hosszát 5 mm-rel meghaladó mélységű befogadó
furatba. (7. ábra) A szerző az OATS műszerkészletet használta. Eredményei szerint a
szintbe nyomásig a benyomási erők szignifikánsan nagyobbak voltak a 12 és 16 mm
hosszúságú graftok esetén, mint 8 mm-es graftoknál, amit a nagyobb felület, így
nagyobb súrlódási erő magyaráz. Ha a graft és a furathossz azonos volt, a szintbe
nyomás után a benyomási erők szignifikánsan nagyobbak voltak, mint ha furathossz
meghaladta a graft hosszát, mivel ebben az esetben a súrlódási erőn kívül a graft
csonthengerének részleges összenyomása is bekövetkezik. A 8 mm hosszúságú graftok
stabilabbak voltak, mint a 12, illetve 16 mm hosszúságúak, ha a graft és a furathossz
megegyezett. Ez azzal magyarázható, hogy a közvetlenül a szubkondrális régióban lévő
csont merevebb, mint a mélyebben lévő, ezért ez utóbbi összenyomásához kisebb erő
szükséges. A szerzők nem találtak különbséget a benyomási erők tekintetében a
mediális, illetve a laterális kondilus között. Mivel az emberi térdben in vivo a
kontaktnyomás a mediális oldalon jelentősen nagyobb
lehet.
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120

, ennek klinikai jelentősége

7. ábra. 8, 12 és 16 mm-es graftok a hosszukkal megegyező (A), illetve 5 mm-rel
hosszabb furatban (B). 8 mm-es graftok túlnyomása (C)
Kock et al. Acta Orthop. 2006 Jun;77(3):422-8.
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2. Célkitűzések
Munkánk célja az oszteokondrális graftok benyomással szembeni primer stabilitásának
vizsgálata volt mozaikplasztika után.
A kongruens felszín kialakítást követően annak megtartása alapvető a jó eredmények
szempontjából mozaikplasztika után.

89 90 91 92 93 94

Ez a graftok primer stabilitásán

múlik, amíg a csontos integráció végbe nem megy a graft és a befogadó csatorna között.
A megfelelő primer stabilitás Makino és mtsai. vizsgálatai szerint az üvegporc
szövettani tulajdonságainak fenntartásában is szerepet játszhat.
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Az integráció

befejeződéséig a betegeknek tehermentesíteniük kell, a pótolt terület nagyságától
függően 4-8 hétig.
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A mozaikplasztikán áteső fiatal, aktív betegek – nem ritkán

élsportolók – mielőbb vissza kívánnak térni mindennapi tevékenységeikhez, illetve a
sportolók az edzéshez. Ezért jelentős előrelépés volna, ha a műtéti technika
finomításával javítani tudnánk a primer stabilitást és lehetővé tudnánk tenni a korai
terhelést. Ez azonban nem járhat a benyomási erők jelentős növekedésével, mivel ez
károsíthatja az átültetett porcfelszínt. 98 99 100 101
A mozaikplasztika során átültetett graftok benyomódással szembeni primer stabilitását
az ún. kettős „press-fit” mechanizmus biztosítja. Ennek lényege, hogy a graft
kivételéhez használt csővéső speciális élkiképzése folytán a graft csonthengerét
körkörösen komprimálja. A 4.5 mm névleges átmérőjű csővéső például 4.8 mm
átmérőjű graftot eredményez a porcfelszínen mérve. A befogadó csatorna előkészítése
során azt egy kónuszos dilatátorral feltágítjuk, a csontminőségnek megfelelő
mélységben. Puhább csontban a rövidebb feltágítási hossz biztosíthatja az oltványok
megfelelő stabilitását. A graft csonthengerét, valamint a befogadó csatorna falát alkotó
spongiózus csont rugalmasságánál fogva alakját visszanyerni igyekszik, így az átültetést
követően a graft a csatornába feszülve biztosítja a graft rögzülését. Amennyiben a graft
és a furathossz megegyezik, a graft felül a befogadó csatorna aljára és a press-fit
mechanizmushoz hozzáadódik a graft csonthengerének összenyomásához szükséges erő
is, javítva a primer stabilitást.
Kísérleteink

megkezdése

előtt

egy

közlemény

látott

napvilágot,

melyben

oszteokondrális graftok primer stabilitását vizsgálták, azonban ebben nem benyomást,
hanem kihúzási erőket mértek. 117
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Az irodalmi előzmények áttekintés után az alábbi célokat tűztük ki magunk elé:
1. Olyan vizsgálómódszer kidolgozása, mellyel a lehető legpontosabban és
reprodukálható módon lehet mérni az oszteokondrális graftok benyomással szembeni
ellenállását.
2. Elméleti megfontolások és egy korábbi vizsgálat 117 alapján a benyomással szembeni
primer stabilitást a következő műtéttechnikai tényezők befolyásolják:
1. A graftok átmérője.
2. A befogadó csatorna feltágításának mértéke.
3. A befogadó csatorna és a graft hosszának viszonya.
4. Az átültetett graftok száma
Kísérleteinkben célul tűztük ki a fenti műtéttechnikai változók hatásának kvantitatív
meghatározását állatkísérletes modellen.
3. Eredményeink alapján fogalmazzuk meg azokat a műtéttechnikai változtatásokat,
amelyek a primer stabilitás javítását szolgálják.
3. Anyag és módszer
A mechanikai kísértekben alkalmazott, számítógép által vezérelt mérőműszer széles erő
és sebességhatárok között képes nyomó, illetve húzó erők folyamatos mérésére, ezért
alkalmasnak tűnt kísérletünk céljaira. A műszer mérőfejéhez egy benyomótüskét
csatlakoztattunk, melyet két méretben készítettünk el: 4.5 és 6.5 mm átmérővel a
graftok névleges átmérőjének megfelelően. Mivel a graftok porcsapkájának átmérője a
névleges méretnél mintegy 0.3 mm-rel nagyobb, a benyomó tüske a környező porc
szintje alá nyomásnál sem érintkezett a befogadó csatorna falával. A kísérleteket azért a
két fenti mérettel végeztük, mert ezeket alkalmazzák leggyakrabban a klinikai
gyakorlatban.
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Az eszközhöz tartozó befogópofát úgy állítottuk be, hogy a graft és a benyomó tüske
hossztengelye egy vonalba álljon. Mivel a teljes disztális femur nem fért be befogó
pofák közé, a mediális kondilust körfűrésszel levágtuk és ezt követően helyeztük a
mintát a mérőműszerbe. (8. ábra) A befogó pofák a graft alatt legalább 1 cm-rel
helyezkedtek el, hogy a befogadó csatorna esetleges deformációját elkerüljük. A graft és
a benyomó tüske párhuzamosságát két síkban ellenőriztük.

8. ábra. A minta a mérőműszerben

A graft benyomását a graft átmérőjének megfelelő benyomótüskével a graft
hossztengelyével párhuzamosan 2 mm/perc sebességgel végeztük. A viszonylag lassú
benyomási sebesség alkalmazásával a csontvelő hidraulikus hatását kívántuk
kiküszöbölni. Először a graftot a környező porc szintjéig nyomtuk, majd 10 másodperc
megállást követően további 3 mm-t a környező porc szintje alá. A nyomásgörbét
rögzítettük. A görbékből kiolvasható, hogy a mért erő nem csökken le jelentősen a 10
másodperces megállás után, ami arra utal, hogy nem épült fel hidraulikus nyomás. (9.
ábra)
Próbaméréseket végeztünk, melyek során a tovább finomítottuk a műszer beállítását és
az adatok szórása alapján megbecsültük a szükséges mintaszámot is. A kalibrációs
mérések után következtek a tulajdonképpeni kísérletek.
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9. Ábra. Tipikus elmozdulás-erő görbe az első sorozatból

Állatmodellként a sertést választottuk, a sertés disztális femur anatómiai viszonyai
lehetővé teszik a műtét elvégzését, valamint a sertés csont biomechanikai jellemzői,
elsősorban a press-fit stabilitással egyenes arányosságot mutató rugalmassági modulus,
az emberi csontéhoz hasonlóak ezért széles körben alkalmazzák biomechanikai
kísérletekben. (lásd: Biomechanikai megfontolások fejezet)
Fél éves, 100-120 kg súlyú sertések hátsó combcsontjait egy helyi vágóhídról szereztük
be. A méréseket a vágás után legfeljebb 12 óra elteltével végeztük el. A disztális femurt
megtisztítottuk a lágyrészektől és munkapadon rögzítettük. Meghatároztuk a graftvétel
helyét a mediális trochleáris felszín közepén, majd a beültetés helyét, mely a laterális
kondilus terhelő felszínének közepén, a trochlea proximális vége és a laterális
epikondilus által meghatározott egyenes, valamint a laterális kondilus hossztengelyének
metszéspontjában volt. (10. ábra)
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10. ábra. A beültetés helye a laterális kondiluson. A beültetési pont a trochlea
proximális vége és a laterális epikondilus által meghatározott egyenes és a kondilus
középvonalának metszéspontja.
Több graft átültetése esetén a beültetést szintén a laterális kondilus terhelő felszínére
egy sorban, illetve kör alakzatban végeztük el. Az egy sorban átültetett graftok esetén
először a mérési hellyel szomszédos graftokat ültettük át. A mérést a mediális trochlea
közepéről vett és a fent leírt standard helyre transzplantált grafton végeztük. (11. és 12.
ábra)

11. ábra. 3 graft egyvonalban beültetve. A mérést a középen, standard helyen lévő
grafton végeztük
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12. ábra. 3 graft kör alakzatban. A mérés helye a standard beültetési ponton van.

A műtéthez a MosaicPlasty™ (Acufex, Smith & Nephew Inc. MA, USA)
műszerkészletet használtuk. A graftot a 4.5, illetve 6.5 mm-es csővésővel vettük, majd
fiziológiás sóoldatba áztatott törlőbe helyeztük a beültetésig. A beültetés helyén a
megfelelő 4.5, vagy 6.5 mm-es fúróval furatot készítettünk és a tágító eszközzel
feltágítottuk. Az átültetés során a graftot úgy helyeztük a furcsatornába, hogy az 8 mm
hosszan rögzült, míg 7 mm a felszín felett maradt. (13. ábra)
Az átültetés után a mintát a mérőműszerbe helyeztük A graft benyomását a megfelelő
benyomótüskével a graft hossztengelyével párhuzamosan 2 mm/perc sebességgel
végeztük. Először a graftot a környező porc szintjéig nyomtuk, majd 10 másodperc
megállást követően további 3 mm-t a környező porc szintje alá. (14. ábra) A
nyomásgörbét folyamatosan rögzítettük.
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13. Ábra. 4.5 mm-es graft standard helyre beültetve.

14. ábra. A minta a mérőműszerben a mérés indításakor. A graft 7 mm-es része a felszín
felett van és a benyomótüske párhuzamos a graft hossztengelyével.
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A graftátmérő, illetve a feltágítás mértékének hatását három sorozatban vizsgáltuk:
1.: 4.5 mm átmérőjű, 15 mm hosszú graftot ültettünk 20 mm hosszú furcsatornába,
melyet 20 mm hosszan tágítottunk fel (n=13).
2.: 6.5 mm átmérőjű, 15 mm hosszú graftot ültettünk 20 mm hosszú furcsatornába,
melyet 20 mm hosszan tágítottunk fel (n=14).
3.: 4.5 mm átmérőjű, 15 mm hosszú graftot ültettünk 20 mm hosszú furcsatornába,
melyet 15 mm hosszan tágítottunk fel (n=12).
A furathossz hatását 2 sorozatban mértük:
4.: 4.5 mm átmérőjű, 15 mm hosszú graftot ültettünk 12 mm hosszú furcsatornába
5.: 4.5 mm átmérőjű, 15 mm hosszú graftot ültettünk 15 mm hosszú furcsatornába
Kontrollként a 3 sorozat adatait használtuk

Több graft átültetésének hatását két konfigurációban vizsgáltuk:
7.: 3 db graft egy sorban (n=7).
8.: 3 db graft kör alakzatban (n=9).
9. (kontrol): 1 db graft a mérési helyre átültetve (n=9).
A csoportok közötti különbségek kimutatásához a Student-féle kétoldalas, kétmintás tpróbát alkalmaztuk. A mérési adatokat átlag±szórás formában adtuk meg. A
szignifikanciát p≤0.05 szinten határoztuk meg.
4. Eredmények
Az 1. sorozatban (4.5 mm graft) a szintbe nyomáshoz átlagosan 43.46±15.50 N erő volt
szükséges, míg 1, 2 és 3 mm-nél 69.38±19.72 N, 79.94±20.93 N és 92.54±22.07 N erőt
mértünk. A 2. sorozatban (6.5 mm graft) a szintbe nyomáshoz átlagosan 76.71±15.67 N,
míg 1, 2, illetve 3 mm-es túlnyomáshoz 118.08±42.20 N, 119.04±39.97 N és
122.21±38.27 nyomóerő volt szükséges.
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Az 1. és 2. csoport között mind a szintbe nyomáshoz (p<0.0001), mind az 1, 2 és 3 mmes túlnyomáshoz (p=0.0012, 0.0056, 0.0269) szükséges erő tekintetében szignifikáns
volt a különbség. (15. ábra)

A graftátmérő hatása a benyomási erőre
180
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Erő (N)

120
100

4.5 mm graft
6.5 mm graft

80
60
40
20
0

Szintbe nyomás 1 mm p=0.0012
p=0.00002

2 mm p=0.0056

3 mm p=0.0269

15. ábra. A nagyobb átmérőjű, 6.5 mm-es graft benyomásához mindegyik mért szinten
szignifikánsan nagyobb erőre volt szükség

A 3. sorozatban (4.5 mm graft 15 mm feltágítás) a szintbe nyomáshoz átlagosan
36.58±10.40 N míg 1, 2 és 3 mm-es túlnyomáshoz 67.93±17.46 N, 92.07±14.52 N és
122.50±12.04 N nyomóerő volt szükséges.
Az 1. és a 3. csoport között a szintbe nyomáshoz, valamint az 1 és 2 mm-es
túlnyomáshoz szükséges erők között nem volt szignifikáns különbség (p=0.2277,
0.8537 és 0.1228), míg a 3 mm-es túlnyomáshoz szükséges erők közötti különbség
statisztikailag szignifikáns volt (p=0.0006) (16. ábra)
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A feltágítás hatása a benyomási erőre
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16. ábra. A 15 mm-es feltágítási hossz csak 3 mm-es szinten járt a benyomási erő
szignifikáns növekedésével 20 mm-es feltágítási hosszhoz képest.

A 4. sorozatban (12 mm hosszú furat) a szintbe nyomáshoz szükséges átlagos erő
118.13±64.3 N, míg az 1, 2, illetve 3 mm-es túlnyomáshoz 245.71±50.26 N,
304.74±45.74 és 377.25±36.21 N erőt kellett kifejteni.
Az 5. sorozatban (15 mm hosszú furat) a szintbe nyomáshoz átlagosan 43.33±10.11 N,
az 1, 2, illetve 3 mm-es túlnyomáshoz pedig 60.59±9.44, 132.08±19.77, illetve
249.33±20.21 N erő volt szükséges. Kontrollként a 3. sorozat adatait használtuk (4.5
mm graft 15 mm feltágítás)
12 mm-es furat esetén minden vizsgált szinten szignifikánsan nagyobb benyomási erőre
volt szükség a kontrollhoz képest (p=0.0004 szintbe nyomásnál, illetve p=0001 1-3 mmes túlnyomásnál). 15 mm-es furat esetén a szintbe nyomáshoz, illetve 1 mm-es szinten
nem volt szignifikáns különbség a benyomási erők között, (p=0.1631 és p=0.2907)
azonban 2 és 3 mm-es túlnyomásnál igen (p=0.005 és p=0.0001). (17. ábra)
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A furathossz hatása a benyomási erőre
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17. ábra. 12 mm-es furathossz minden mért szinten a benyomási erők szignifikáns
növekedésével járt, míg a graft hosszával egyező, 15 mm-es furat esetén a benyomási
erők csak 2 és 3 mm-es szinten növekedtek szignifikáns mértékben.

Több graft egyvonalban történő átültetése esetén a szintbe nyomáshoz szükséges átlagos
erő 31.80±8.09 N volt, míg 1, 2 és 3 mm-nél 38.92±8.49 N, 45.69±6.00 N és
52.17±10.25 N erőt mértünk. 3 graft kör alakzatban történő átültetése esetén a szintbe
nyomáshoz 30.44±9.36 N átlagos erő volt szükséges, míg 1, 2 és 3 mm-nél 34.40±9.36
N, 45.52±10.47 N és 54.33±9.14 N átlagos erőt mértünk. A kontrol sorozatban (egy
graft) a szintbe nyomáshoz szükséges átlagos erő 38.67±7.59 N volt, míg 1, 2 és 3 mmnél 63.79±13.48 N, 73.12±12.13 N és 86.78±14.22 N erőt mértünk.
Több graft átültetése esetén nem volt szignifikáns különbség az egy sorban, illetve kör
alakzatban átültetett graftok között sem a szintbe nyomáshoz, sem az 1, 2, illetve 3 mmes túlnyomáshoz szükséges erők tekintetében (p=0.7865, 0.2569, 0.9738 és 0.6967).
A kontrol csoporthoz képest, az egy sorban, illetve kör alakzatban történt többszörös
átültetés esetén nem volt szignifikáns a különbség a szintbe nyomás tekintetében,
azonban 1, 2 és 3 mm-nél szignifikáns különbség mutatkozott (p=0.0025, 0.0004 és
0.0004 (sor), illetve 0.0001, 0.0002 és 0.0001 (kör)). (18. ábra)
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Több graft átültetésének hatása a benyomási erőre
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18. ábra. A szintbe nyomáshoz szükséges erők nem csökkentek több graft átültetésekor,
azonban 1-3 mm-es szinten szignifikánsan kisebb erőre volt szükség az oltványok
kimozdításához, mint egyes graft esetén.
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2. Táblázat. A benyomási erők és szignifikancia adatok összefoglaló táblázata

4.5 mm graft
6.5 mm graft
P

Szintbe nyomás (N)
43.46±15.50
76.71±15.67
0.00002

1 mm (N)
69.38±19.72
118.08±42.20
0.0012

2 mm (N)
79.94±20.93
119.04±39.97
0.0056

3 mm (N)
92.54±22.07
122.21±38.27
0.0269

20 mm feltágítás
15 mm feltágítás
P

43.46±15.50
36.58±10.40
0.2277

69.38±19.72
67.93±17.46
0.8537

79.94±20.93
92.07±14.52
0.1228

92.54±22.07
122.50±12.04
0.0006

Sor
Kör
Kontrol
graft)

31.80±8.09
30.44±9.36

38.92±8.49
34.40±9.36

45.69±6.00
45.52±10.47

52.17±10.25
54.33±9.14

38.67±7.59

63.79±13.48

73.12±12.13

86.78±14.22

P (sor/kör)
P (sor/egyes)
P (kör/egyes)

0,7865
0,1454
0,0715

0,2569
0,0025
0,0001

0,9738
0,0004
0,0002

0,6967
0,0004
0,0001

20 mm furat
15 mm furat
12 mm furat

36.58±10.4
43.33±9.53
118.13±60.15

67.93±17.64
60.59±9.44
245.71±47.02

92.07±14.53
132.08±18.64
304.74±42.78

122.5±12.04
249.33±19.05
377.25±33.87

p (20/15 mm)
p (20/12 mm

0.1631
0.0004

0.2907
0.0001

0.005
0.0001

0.0001
0.0001

(egyes

5. Megbeszélés

Az oszteokondrális graftok átültetése során a primer stabilitás döntő a kongruencia
megtartásában.

5 12

Az átültetést követő első hét végén indul meg a graft és a

recipiens furat csontjának integrációja, mely az állatkísérletek szerint a 4. hétre válik
teljessé. 71 A jelenleg ajánlott technika szerint a graftot annak hosszánál kb. 5 mm-rel
hosszabb befogadó furatba kell ültetni. A csontos integráció befejeződéséig tehát a
press-fit rögzülés biztosítja a graft szintben maradását.
Az ajánlott rehabilitációs protokoll szerint a pótolt terület nagyságától függően 4-8
hetes

tehermentesítést

javasolnak,

nem
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korlátozzák

azonban

nyílt

láncú

gyakorlatokat és az aktív térdhajlítást.

66

Az utóbbi gyakorlatok jelentős ízületi

reakcióerők megjelenésével járnak mind a patello-femoralis, mind a femoro-tibialis
ízületben. 123

124

A megfelelő primer stabilitás nélkül tehát a tehermentesítés sem óv

meg a graftok megsüllyedésétől. A veszély mértéke függ a pótolt terület anatómiai
helyétől és nagyságától. Kisebb terület pótlása kevés grafttal, kisebb görbületű
ízfelszínen kevésbé jár a graftok megsüllyedésének veszélyével, mint ha nagyobb
görbületű területre több oltványt ültetünk át.
A traumatológiai szakirodalom nem egységes abban a tekintetben, hogy milyen
mértékű ízületi inkongruencia tekinthető klinikailag jelentősnek.

125 126 127

Mivel a

femurkondilus törései viszonylag ritkák, erre vonatkozó, hosszú távú vizsgálat nem
ismert. Kísérletünkben a graftokat 3 mm-rel nyomtuk a környező porcfelszín alá,
mivel ez már minden bizonnyal klinikailag is jelentős inkonruenciát okoz hosszú
távon és a közbülső értékek is mind ismertek.
Eredményeink alapján megállapítható, hogy a nagyobb átmérőjű (6.5 mm-es) graft
benyomással szembeni ellenállása azonos, 20 mm-es feltágítás mellett nagyobb a
kisebb átmérőjű (4.5 mm-es) graftnál. Eredményeink egyeznek a Duchow által
leírtakkal, miszerint a nagyobb átmérőjű graft nagyobb erő hatására mozdult ki. 117 A
nagyobb átmérőjű graft stabilabb volta a nagyobb hengerpalásttal, így a nagyobb
press-fit rögzülést biztosító felülettel magyarázható. A hengerpalástok számolt
felületének aránya 306/212=1.44, míg a szintbe nyomáshoz szükséges erők aránya
77/44=1.75. A 6.5 mm-es graft tehát a vártnál valamivel nagyobb nyomóerő hatására
mozdul ki, amiben szerepe lehet a befogadó csatorna feltágításának.
Kock humán csonton mért adatai szerint az OATS műszerkészletet használva 6 mm
átmérőjű és 16 mm hosszúságú graftoknál mind a szintbe nyomáshoz mind 2 mm-es
túlnyomásnál átlagosan 150N erőt mértek. 119 Saját adataink sertés csonton mérve
76.7N, illetve 2 mm-es túlnyomásnál 119N. A mért erők tehát azonos
nagyságrendben vannak, a különbség, különösen az a tény, hogy Kock mind
szintbenyomásnál, mind 2 mm-nél azonos értéket kapott, a műszerkészletek közötti
különbség számlájára írható. Mivel az OATS eljárás során nem tágítják fel a
befogadó csatornát, így mind a graft, mind a csatorna tökéletes henger alakú, ezért
nem várható a benyomási erő növekedése túlnyomáskor. Ezzel a szintbe nyomáshoz
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szükséges erő az Acufex eljáráshoz képest nagyobb, viszont a túlnyomáshoz
szükséges erő – mely in vivo a graft megsüllyedését akadályozza meg – relatíve
kisebb és a mélységgel a fúrcsatorna aljáig nem változik.
Bár abszolút értékben a 6.5 mm-es graft stabilabb, mivel felülete a 4.5 mm-es graft
felületének több mint kétszerese (0.16 vs. 0.33 cm2), így a rá ható nyomóerő is több
mint kétszeres, tehát in vivo viszonyok között a rá eső erő arányában a kisebb graft
jobban rögzül. Kísérleti modellünkben a stabilitást viszonyszámként kifejezve a 4.5
mm-es graft a 6.5 mm-es graftnál mintegy 1.58-szor stabilabb.
Ha a 4.5 mm-es graftot 15 mm hosszan feltágított furcsatornába ültetjük, a stabilitás
a 20 mm hosszú feltágításhoz képest mintegy 30 %-kal nőtt 3 mm túlnyomás esetén.
A feltágítás csökkentésével a benyomási erők növekedést vártuk, mivel rövidebb
hosszon történt feltágítás esetén a fúrcsatorna szűkebb lesz. Ezt kísérletünkben csak
3 mm-es szintnél tudtuk statisztikailag is bizonyítani. Még rövidebb feltágítás
szignifikáns növekedést hozhat a benyomási erőkben, de ezt további kísérletekkel
kell igazolni.
A szintbe nyomáshoz szükséges erők a várakozásoknak megfelelően a túlnyomáshoz
szükségesek alatt maradtak. A stabilabb press-fit rögzülés eléréséhez – például a
feltágítás csökkentésével - a szintbe nyomás is nagyobb erőt igényel, amely azonban
nem lépheti túl azt a mértéket, ami a graft porcsapkáját károsítja. Kísérleti
összeállításunkban a szintbe nyomási erő a 3 mm-es túlnyomáshoz szükséges erő 45,
62, illetve 30%-a volt az egyes sorozatokban.
Eredményeink szerint a graft és a befogadó csatorna hosszának viszonya jelentősen
befolyásolja a primer stabilitást. 15 mm hosszú graft és 12 mm-es furat esetén a
benyomási erők szignifikánsan nagyobbak voltak mind a négy mért szinten, míg 15
mm-es furat esetén csak 2 és 3 mm-es túlnyomáskor mutatkozott szignifikáns
különbség a kontrol csoporthoz képest. 12 mm-es furathossz esetén már a szintbe
nyomáshoz is a graft csonthengerének kompressziója szükséges, míg 15 mm-es
grafthossz esetén ez csak túlnyomáskor következik be. Ebben az esetben a graft
stabilitásához a press-fit rögzülésen kívül a csont kompressziójához szükséges erő is
hozzájárul. A graft hosszával egyező fúrcsatorna esetén a tehát a szintbe nyomáshoz
szükséges erő nem növekedett meg, azonban a primer stabilitás javult.
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Kock humán csonton mért adatai szerint 6 mm átmérőjű és 16 mm hosszúságú
graftoknál a szintbe nyomáshoz átlagosan 150N erő volt szükséges mind a
grafthosszal egyező, mind az annál hosszabb furat esetén, míg 2 mm-es túlnyomásnál
a fenti értékek 294N és 151N voltak. 119 Saját kísérletünkben 4.5 mm átmérőjű és
15 mm hosszúságú graftok vonatkozásában a szintbe nyomáshoz átlagosan 43N, 2
mm-es túlnyomáshoz pedig 132N erő volt szükséges. A túlnyomáshoz szükséges
erők itt is egy nagyságrendben vannak és ha a graftok átmérőjének különbségét is
figyelembe vesszük (a felületek aránya 0.56), akkor meglepően azonos adatot
kapunk: 0.56x294=140 vs. 132N 2 mm-es túlnyomásnál. Ez arra utal, hogy azonos
graft és furathossz esetén a press-fit mechanizmus háttérbe szorul a graft
csonthengerének összenyomásához szükséges erőhöz képest.
Borazjani 15 mm átmérőjű graftokat ültetett át friss humán disztális femuron
allograftok transzplantációjára használt Arthrex műszerkészlettel. Átlagosan 10
ütésre volt szükség a graftok szintbe juttatásához és átlagosan 13.3 Mpa maximális
nyomást mért a beültetés során. Egy órával a műtét után a felszíni 0.5 mm-es zónban
a porcsejtek 21%-ának elhalását találta, ami 48 óra elteltével 47%-ra emelkedett és
mélységében is nagyobb kiterjedésű volt: a felszíni 1 mm-ben átlagosan 38%. 100
Saját kísérletünkben a 4.5 mm-es graftok szintbe nyomásához átlagosan 43N erő volt
szükséges, ami 2.7Mpa nyomásnak felel meg, ugyanez a 6.5 mm-es graftok esetén
76N, illetve 2.3Mpa. A fenti adatok arra utalnak, hogy az általunk használt Acufex
műszerkészlettel alacsonyabb benyomási erők ültethetőek át az oltványok és mivel a
nyomásértékek a fiziológiás tartományon belül vannak, a graft porcsapkájának
károsodása nem várható. A mozaikplasztika során a benyomó eszközt kalapácsütések
helyett kézzel lenyomva a behatás időtartama hosszú, így a nyomás lassan épül fel,
ezzel a felszíni porckárosodás valószínűsége tovább csökkenthető.
Az irodalomban nem található olyan közlemény, mely több oszteokondrális graft
átültetése után vizsgálná a primer stabilitást. Bár a gyakorlatban a lézió alakja
határozza meg a beültetés konfigurációját, kísérletünkben az egyvonalban, illetve kör
alakzatban történő beültetést választottuk, mint több graft átültetésének két
lehetséges alaphelyzetét. Több graft átültetése esetén a pótolt terület nagyságával
arányosan fokozott szerepe van a primer stabilitásnak, mivel az átültetett graftokat
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kevésbé „védi” a megsüllyedéstől a környező ép felszín. Ugyanakkor nehezebben
ítélhető meg a stabilitás, mivel a graftok alja egymásba ér a felszín görbülete miatt és
az újabb befogadó csatorna előkészítése és az oltványok behelyezése is befolyásolja
a szomszédos graftok rögzülését. Eredményeink alapján megállapítható, hogy több
graft transzplantációja az alkalmazott technika esetén a primer stabilitás
csökkenésével jár egy oltvány átültetéséhez képest. Ennek hátterében az állhat, hogy
a graft megsüllyedése után a súrlódási felszín egyre kisebb az egyes grafthoz képest,
mivel az oltványok alatt üreg van és a süllyedő graft egyre kisebb felületen érintkezik
a mellette lévőkkel. Ezt támasztja alá, hogy a szintbe nyomásig - amíg az érintkező
felszínek nagysága azonos az egyes és a többszörös graftok esetén – a mért erők
között nem volt szignifikáns különbség.
A kapott értékek nem vonatkoztathatók közvetlenül az emberi térd viszonyaira, de
mivel a sertés disztális femur rugalmassági modulusa az emberi femuréval azonos
tartományban van és mások friss fagyasztott humán femuron is hasonló benyomási
erőket kaptak,
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ezért összehasonlítás tehető a graftokat az emberi térdben érő

terhelésekkel. Irodalmi adatok szerint vízszintes talajon való sétakor a femo-tibialis
ízületben mérhető nyomás 70 kg-os testsúly mellett átlagosan 3.65Mpa.
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Az

egyes graftokra ható erő a graftok felületével arányos, így 58.3N erőt jelent a 4.5
mm-es és 120.3N erőt a 6.5 mm-es graft esetén. Ezek az értékek az általunk
kapottakkal egy nagyságrendben vannak, így nem tűnik reménytelennek a
tehermentesítés elhagyása mozaikplasztika után.
A graftokra in vivo ható nyomóerő nagymértékben függ a femoro-tibialis ízületben
érintkező felszínek nagyságától. A mediális kompartmentben a nyomás fiziológiás
körülmények között is a laterális mintegy kétszerese, patológiás viszonyok között
pedig ez a különbség tovább nőhet. Mindkét meniszkusz teljes reszekciója esetén
például a feltámaszkodási felület csaknem a felére csökken és a kereszt,- valamint az
oldalszalagok elégtelensége, továbbá a tengelydeformitások is befolyásolják a
nyomáseloszlást. A femoro-tibialis ízületben ható nyomóerő tehát nagyobb a
medialis oldalon és tovább nő a mediális meniszkusz eltávolítás után, valamint varus
deformitás esetén. A külső oldalszalag elégtelensége a mediális, a belsőé a laterális
kompartmentben növeli a nyomást. Az elülső keresztszalag lazasága önmagában
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minimális változást okoz a nyomáseloszlásban

120 130 131 132

. Ezeket a tényezőket

számításba kell venni, amikor a porcdefektust egyéb patológia is kíséri.
A fenti eredmények értékelésénél figyelembe kell venni, hogy az adatok a beültetés
utáni viszonyokat tükrözik és keveset tudunk a primer stabilitás időbeli változásáról.
Whiteside in vitro kísérletében a primer stabilitás csökkenését tapasztalta 1 hét
elteltével,
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azonban in vivo állatkísérletes vizsgálat eddig nem történt. A

csontgyógyulást modellként véve a graft és a befogadó csatorna határán várhatóan
végbemegy csontfelszívódás, ami a stabilitást rontja. Ennek mértéke azonban eddig
nem ismeretes.
További korlátja az abszolút értékek klinikai alkalmazhatóságának, hogy a graftokra
az átültetés után ciklikus terhelés hat, mind a gyógytorna során végzett gyakorlatok,
mind a járás során, ami a fenti kísérleti összeállítás statikus viszonyaitól gyökeresen
eltér.
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6. Következtetések, új eredmények

1. Kidolgoztunk egy, az oszteokondrális graftok benyomásához szükséges erők
mérésére alkalmas módszert. A metodika megfelelő érzékenységű és
reprodukálható eredményeket ad. Sertés csonton kísérletünkben hasonló
nagyságrendű eredményeket kaptunk, mint más vizsgálók kadáver csonton.
2. Meghatároztuk a mozaikplasztika során használt 4.5, illetve 6.5 mm-es
oszteokondrális graftok benyomással szembeni primer stabilitását 20 mm-es
befogadó csatorna és feltágítás mellett. Megállapítottuk, hogy a 6.5 mm
átmérőjű graftok környező porccal azonos szintbe nyomásához 1.3-szor
nagyobb erőt kell kifejteni.
3. Meghatároztuk a befogadó csatorna feltágítása mértékének hatását a primer
stabilitásra. Megállapítottuk, hogy az alkalmazott kísérleti összeállításban a
4.5 mm átmérőjű graftok szintbe nyomásához szükséges erő nem különbözött
szignifikánsan 20, illetve 15 mm feltágítási hossz esetén. 3 mm-es
túlnyomáshoz 15 mm feltágítási hossz mellett 1.3-szor nagyobb erő
szükséges, mint 20 mm feltágítási hossz esetén.
4. Meghatároztuk 15 mm hosszúságú, 4.5 mm-es oszteokondrális graftok
benyomással szembeni primer stabilitását 20, 15, illetve 12 mm hosszúságú
befogadó csatorna esetén. Megállapítottuk, hogy a graft és a befogadó
csatorna hosszának viszonya jelentősen befolyásolja a primer stabilitást. 15
mm hosszú graft és 12 mm-es furat esetén a benyomási erők szignifikánsan
nagyobbak voltak mind a négy mért szinten, míg 15 mm-es furat esetén csak
2 és 3 mm-es túlnyomáskor mutatkozott szignifikáns különbség a 20 mm-es
furathoz képest.
5. Kísérletünkben igazoltuk, hogy több graft átültetése esetén a primer stabilitás
szignifikánsan romlik egy oltvány átültetéséhez képest.
6. Megállapítottuk, hogy az általunk mért nyomásértékek a fiziológiás terhelés
tartományában vannak

52

Klinikai relevancia

1. Jelenleg a mozaikplasztika rehabilitációja során több hétig tartó teljes, majd
részleges tehermentesítést javaslunk, hogy a csontos integrációig a graft
besüllyedését elkerüljük. A gyógytorna során végzett gyakorlatok is jelentős
ízületi reakcióerők ébredésével járnak, ami a graftok kimozdulásával járhat.
A műtéti technika módosításával elvileg elérhető lenne a graft primer
stabilitásának javítása és a tehermentesítés idejének lerövidítése, akár teljes
elhagyása.
2. A primer stabilitás javítása a benyomási erők növelése nélkül biztosítja a
graft porcának túlélését és így a hosszú távú jó eredményeket

Javasolt műtéttechnikai változtatások:
1. Javasoljuk a kisebb méretű graftok használatát, mivel primer stabilitásuk jobb,
könnyebb általuk kongruens felszínt létrehozni és szorosabban kitölteni a
defektust.
2. A feltágítás változtatásával a primer stabilitás befolyásolható, azonban műtét
során nehezen megítélhető, hogy milyen mértékben. A feltágítási hossz
csökkentése továbbá a benyomási erők növekedésével jár. Nem javasoljuk ezért
a primer stabilitás javítását a feltágítási hossz csökkentésével.
3. Javasoljuk azonos furat és grafthossz alkalmazását a primer stabilitás javítására a
benyomási erők növelése nélkül. Ennek kivitelezése technikailag nem könnyű,
ezért érdemes a furathossznál 2-3 mm-rel hosszabb graftot venni, majd a
furathossz ismételt megmérése után a graft csonthengerét méretre vágni. Mivel
kísérletünkben a graft 1 mm-es összenyomása nem járt a benyomási erő
szignifikáns emelkedésével a grafthossz akár meg is haladhatja a furathosszt 1
mm-rel.
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4. Több graft átültetése esetén a primer press-fit stabilitás romlik, ezért fokozottan
javasoljuk az azonos graft és furathossz alkalmazását.

További kutatási irányok
A primer stabilitás témakörében további kutatásokra van szükség az időbeli
változások meghatározásához, in vivo állatkísérletes modellben. Szintén további
vizsgálatokat igényel a ciklikus terhelés hatásának meghatározása a graftok
stabilitására. Amennyiben sikerül meghatározni a műtét során elérendő stabilitás
mértékét, a beültető eszköz felszerelhető a benyomási erő mérésére alkalmas
műszerrel és a műtétet végző sebész ezen adatok birtokában dönthet a posztoperatív
rehabilitációról.
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7. Összefoglalás
A terhelő felszíni körülírt porckárosodások hosszú távon artrózis kialakulásához
vezethetnek. A panaszokat okozó körülírt kondropátiák egyik kezelési módszere a
mozaikplasztika, melynek során a térdízület kevéssé terhelő részéről oszteokondrális
oltványokat ültetünk át a defektus területére mozaikszerűen. A módszer sikeréhez
elengedhetetlen a kongruens felszín létrehozása, majd annak fenntartása, amíg a
graftok nem integrálódnak a befogadó csatornával. A graftok primer stabilitását az
oltvány csonthengere és a befogadó csatorna fala közötti „press-fit” mechanizmus
biztosítja. A műtét után 4-8 hetes tehermentesítést írnak elő az alsó végtagi
beavatkozáson áteső betegek számra, hogy a graftok megsüllyedését elkerüljék. A
primer stabilitás javításával ez az időszak lerövidíthető, esetleg teljes egészében
elhagyható volna.
A graftok primer stabilitását meghatározó műtéttechnikai tényezők: a graft átmérője,
a furcsatorna feltágításának mértéke, a graft és a furcsatorna hosszának viszonya,
több graft átültetése. Célunk a fenti paraméterek hatásának vizsgálata volt a primer
stabilitásra. Sertés csonton végeztünk mozaikplasztikát in vitro és a graftok
benyomásához szükséges erőket mértük. Méréseink során megállapítottuk, hogy a
nagyobb, 6.5 mm átmérőjű graft a 4.5 mm átmérőjű oltványhoz képest 1.3-szor
nagyobb kompresszív erőnek áll ellen. A feltágítási hossz csökkentése kíséretünkben
nem befolyásolta érdemben a benyomási erőt. Azonos furat és grafthossz esetén a
szintbe nyomási erő növekedése nélkül javul a primer stabilitás, míg a furatnál
hosszabb graft esetén már a szintbe nyomási erő is jelentősen megnőtt. Több graft
átültetése esetén a benyomási erők szignifikánsan csökkentek egy oltvány
átültetéséhez képest. Eredményeink alapján javasoljuk

kisebb graftok, valamint

azonos graft és furathossz használatát a primer stabilitás javítására. Az általunk mért
benyomási értékek a fiziológiás terhelések tartományában vannak, ezért a műtéti
technikai finomításával elvileg lehetővé válhat a teljes terhelés elhagyása
mozaikplasztika után.
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Summary

Focal chondropathies of weight-bearing joints may result in osteoarthritis in the long
term. One of the many treatment methods for this condition is mosaicplasty. This
technique involves transplantation of osteochondral grafts from the less weight-bearing
areas of the knee into the defect. It is paramount for the success of the technique that
grafts form a congruent surface and this congruency is maintained until bony union
occurs. Primary stability of the grafts is secured by the press-fit mechanism between
the bone plug and the recipient hole. It is not know to date if this press-fit stability
strong enough to commence immediate full weight-bearing postoperatively. Improved
primary stability would allow more vigorous physiotherapy and shorten or eliminate
the non weight-bearing period. Primary stability is determined by graft diameter,
dilation length, graft- and drill hole length and multiple grafting. The aim of our
studies was to quantify the effect of these parameters on primary stability after
mosaicplasty. Mosaicplasty was performed on porcine distal femurs and push-in forces
were measured. Our result showed that 6.5 mm grafts resist 1.3 times more
compressive force than 4.5 mm grafts and dilation length of 15 vs. 20 mm resulted in
significant difference at 3 mm below cartilage level only. Drill hole length has major
impact on primary stability. 15 mm grafts inserted into 12 mm drill holes resulted in
significantly higher level push-in forces, while matched graft and drill hole length
provided better primary stability without increased push-in forces. Multiple grafting
resulted in decreased primary stability compared to single grafting. Based on our
results we recommend the use of relatively smaller diameter grafts, matched graft and
drill-hole length especially in multiple grafting. The values for push-in forces in our
experiment were close to the physiological stresses in the knee therefore if better
primary stability can be achieved by improved operative technique reliably, full
weight-bearing after mosaicplasty could be allowed in the future.

56

8. Irodalomjegyzék
1

Hangody, L, Kárpáti Z.:
Súlyos körülírt térdízületi porckárosodások sebészi kezelésének új lehetősége.
Magyar Traumatológia. 37:237-242, 1994
2

Brittberg M, Lindahl A, Nilsson A, Ohlsson C, Isaksson O, Peterson L.
Treatment of deep cartilage defects in the knee with autologous chondrocyte
transplantation.
N Engl J Med. 1994 Oct 6;331(14):889-95.
3

Buckwalter JA, Mankin HJ.
Articular cartilage: tissue design and chondrocyte-matrix interactions.
Instr Course Lect. 1998;47:477-86.
4

Outerbridge RE.
The etiology of chondromalacia patellae.
J Bone Joint Surg Br. 1961 Nov;43-B:752-7.
5

van Kampen A, de Waal Malefijt MC, Jerosch J, Castro WH, Busch M, Pape M.
Interobserver variance in diagnostic arthroscopy of the knee.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 1998;6(1):16-20.
6

Cameron ML, Briggs KK, Steadman JR.
Reproducibility and reliability of the outerbridge classification for grading
chondral lesions of the knee arthroscopically.
Am J Sports Med. 2003 Jan-Feb;31(1):83-6.
7

Ayral X, Gueguen A, Ike RW, Bonvarlet JP, Frizziero L, Kalunian K, Moreland
LW, Myers S, O'Rourke KS, Roos H, Altman R, Dougados M.
Inter-observer reliability of the arthroscopic quantification of chondropathy
of the knee.
Osteoarthritis Cartilage. 1998 May;6(3):160-6.
8

Lysholm J, Hamberg P, Gillquist J.
The correlation between osteoarthrosis as seen on radiographs and on arthroscopy.
Arthroscopy. 1987;3(3):161-5.
9

Potter HG, Linklater JM, Allen AA, Hannafin JA, Haas SB.
Magnetic resonance imaging of articular cartilage in the knee.
An evaluation with use of fast-spin echo imaging. J Bone Joint
Surg Am 1998;80:1276–84.
10

Suh JS, Lee SH, Jeong EK, Kim DJ. Magnetic resonance imaging
of articular cartilage. Eur Radiol 2001;11:2015–25.

57

11

Ficat RP, Philippe J, Hungerford DS.
Chondromalacia patellae: a system of classification.
Clin Orthop Relat Res. 1979 Oct;(144):55-62.
12

Bentley G, Dowd G.
Current concepts of etiology and treatment of chondromalacia patellae.
Clin Orthop Relat Res. 1984 Oct;(189):209-28.
13

Insall J, Falvo KA, Wise DW.
Chondromalacia Patellae. A prospective study.
J Bone Joint Surg Am. 1976 Jan;58(1):1-8.
14

Casscells SW.
Gross pathological changes in the knee joint of the aged individual: a study of
300 cases.
Clin Orthop Relat Res. 1978 May;(132):225-32.
15

Ogilvie-Harris DJ, Jackson RW.
The arthroscopic treatment of chondromalacia patellae.
J Bone Joint Surg Br. 1984 Nov;66(5):660-5.
16

Goodfellow J, Hungerford DS, Woods C.
Patello-femoral joint mechanics and pathology. 2. Chondromalacia patellae.
J Bone Joint Surg Br. 1976 Aug;58(3):291-9.
17

Noyes FR, Stabler CL.
A system for grading articular cartilage lesions at arthroscopy.
Am J Sports Med. 1989 Jul-Aug;17(4):505-13.
18

ICRS Cartilage Injury Evaluation Package
www.cartilage.org
19

Brittberg M, Winalski CS.
Evaluation of cartilage injuries and repair.
J Bone Joint Surg Am. 2003;85-A Suppl 2:58-69.
20

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 May-Jun;19(5):477-84.
21

Kreuz PC, Erggelet C, Steinwachs MR, Krause SJ, Lahm A, Niemeyer P, Ghanem
N, Uhl M, Sudkamp N.
Is microfracture of chondral defects in the knee associated with different
results in patients aged 40 years or younger?
Arthroscopy. 2006 Nov;22(11):1180-6.

58

22

Hjelle K, Solheim E, Strand T, Muri R, Brittberg M.
Articular cartilage defects in 1,000 knee arthroscopies.
Arthroscopy. 2002 Sep;18(7):730-4.
23

Widuchowski W, Widuchowski J, Trzaska T.
Articular cartilage defects: study of 25,124 knee arthroscopies.
Knee. 2007 Jun;14(3):177-82.
24

Curl WW, Krome J, Gordon ES, Rushing J, Smith BP, Poehling GG.
Cartilage injuries: a review of 31,516 knee arthroscopies.
Arthroscopy. 1997 Aug;13(4):456-60.
25

Maffulli N, Binfield PM, King JB.
Articular cartilage lesions in the symptomatic anterior cruciate
ligament-deficient knee.
Arthroscopy. 2003 Sep;19(7):685-90.
26

Zamber RW, Teitz CC, McGuire DA, Frost JD, Hermanson BK.
Articular cartilage lesions of the knee.
Arthroscopy. 1989;5(4):258-68.
27

Aroen A, Loken S, Heir S, Alvik E, Ekeland A, Granlund OG, Engebretsen L.
Articular cartilage lesions in 993 consecutive knee arthroscopies.
Am J Sports Med. 2004 Jan-Feb;32(1):211-5.
28

Figueroa D, Calvo R, Vaisman A, Carrasco MA, Moraga C, Delgado I.
Knee chondral lesions: incidence and correlation between arthroscopic and
magnetic resonance findings.
Arthroscopy. 2007 Mar;23(3):312-5.
29

Kaplan LD, Schurhoff MR, Selesnick H, Thorpe M, Uribe JW.
Magnetic resonance imaging of the knee in asymptomatic professional basketball
players.
Arthroscopy. 2005 May;21(5):557-61.
30

Figueroa D, Calvo R, Vaisman A, Carrasco MA, Moraga C, Delgado I.
Knee chondral lesions: incidence and correlation between arthroscopic and magnetic
resonance findings.
Arthroscopy. 2007 Mar;23(3):312-5.
31

Kawahara Y, Uetani M, Nakahara N, Doiguchi Y, Nishiguchi M, Futagawa
S,Kinoshita Y, Hayashi K.
Fast spin-echo MR of the articular cartilage in the osteoarthrotic knee.Correlation of
MR and arthroscopic findings.
Acta Radiol. 1998 Mar;39(2):120-5.

59

32

Disler DG.
Fat-suppressed three-dimensional spoiled gradient-recalled MR imaging: assessment of
articular and physeal hyaline cartilage.
AJR Am J Roentgenol. 1997 Oct;169(4):1117-23.
33

Marx RG, Connor J, Lyman S, Amendola A, Andrish JT, Kaeding C, McCarty EC,
Parker RD, Wright RW, Spindler KP; Multicenter Orthopaedic Outcomes Network.
Multirater agreement of arthroscopic grading of knee articular cartilage.
Am J Sports Med. 2005 Nov;33(11):1654-7.

34

Oakley SP, Portek I, Szomor Z, Turnbull A, Murrell GA, Kirkham BW, Lassere
MN.
Accuracy and reliability of arthroscopic estimates of cartilage lesion size in
a plastic knee simulation model.
Arthroscopy. 2003 Mar;19(3):282-9.
35

Oakley SP, Portek I, Szomor Z, Turnbull A, Murrell GA, Kirkham BW, Lassere MN.
Poor accuracy and interobserver reliability of knee arthroscopy measurements are
improved by the use of variable angle elongated probes.
Ann Rheum Dis. 2002 Jun;61(6):540-3.

36

Messner K, Maletius W.
The long-term prognosis for severe damage to weight-bearing cartilage in the
knee: a 14-year clinical and radiographic follow-up in 28 young athletes.
Acta Orthop Scand. 1996 Apr;67(2):165-8.
37

Maletius W, Messner K.
The effect of partial meniscectomy on the long-term prognosis of knees with
localized, severe chondral damage. A twelve- to fifteen-year followup.
Am J Sports Med. 1996 May-Jun;24(3):258-62.
38

Maletius W, Messner K.
Chondral damage and age depress the long-term prognosis after partial
meniscectomy. A 12- to 15-year follow-up study.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 1996;3(4):211-4.
39

Shelbourne KD, Gray T.
Results of anterior cruciate ligament reconstruction based on meniscus and
articular cartilage status at the time of surgery. Five- to fifteen-year
evaluations.
Am J Sports Med. 2000 Jul-Aug;28(4):446-52.
40

Anderson AF, Pagnani MJ.
Osteochondritis dissecans of the femoral condyles. Long-term results of
excision of the fragment.
Am J Sports Med. 1997 Nov-Dec;25(6):830-4.

60

41

Aglietti P, Ciardullo A, Giron F, Ponteggia F.
Results of arthroscopic excision of the fragment in the treatment of
osteochondritis dissecans of the knee.
Arthroscopy. 2001 Sep;17(7):741-6.
42

Wright RW, McLean M, Matava MJ, Shively RA.
Osteochondritis dissecans of the knee: long-term results of excision of the
fragment.
Clin Orthop Relat Res. 2004 Jul;(424):239-43.
43

Murray JR, Chitnavis J, Dixon P, Hogan NA, Parker G, Parish EN, Cross MJ.
Osteochondritis dissecans of the knee; long-term clinical outcome following
arthroscopic debridement.
Knee. 2007 Mar;14(2):94-8.

44

Hubbard MJ. Articular debridement versus washout for degeneration
of the medial femoral condyle. A five-year study.
J Bone Joint Surg Br. 1996;78:217-19.

45

Dozin B, Malpeli M, Cancedda R, Bruzzi P, Calcagno S, Molfetta L, Priano F,Kon E,
Marcacci M.
Comparative evaluation of autologous chondrocyte implantation and mosaicplasty: a
multicentered randomized clinical trial.
Clin J Sport Med. 2005 Jul;15(4):220-6.
46

Guettler JH, Demetropoulos CK, Yang KH, Jurist KA.
Osteochondral defects in the human knee: influence of defect size on cartilage
rim stress and load redistribution to surrounding cartilage.
Am J Sports Med. 2004 Sep;32(6):1451-8.
47

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.
48

Friedman MJ, Berasi CC, Fox JM, Del Pizzo W, Snyder SJ, Ferkel RD.
Preliminary results with abrasion arthroplasty in the osteoarthritic knee.
Clin Orthop Relat Res. 1984 Jan-Feb;(182):200-5.
49

Blevins FT, Steadman JR, Rodrigo JJ, Silliman J.
Treatment of articular cartilage defects in athletes: an analysis of functional
outcome and lesion appearance.
Orthopedics. 1998 Jul;21(7):761-7; discussion 767-8.
50

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.

61

51

Gobbi A, Nunag P, Malinowski K.
Treatment of full thickness chondral lesions of the knee with microfracture in
a group of athletes.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2005 Apr;13(3):213-21.
52

Williams RJ 3rd, Harnly HW.
Microfracture: indications, technique, and results.
Instr Course Lect. 2007;56:419-28.
Bartlett W, Gooding CR, Carrington RW, Skinner JA, Briggs TW, Bentley G.
Autologous chondrocyte implantation at the knee using a bilayer collagen membrane
with bone graft. A preliminary report.
J Bone Joint Surg Br. 2005 Mar;87(3):330-2.

53

54

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.

55

Peterson L, Minas T, Brittberg M, Nilsson A, Sjogren-Jansson E, Lindahl A.
Two- to 9-year outcome after autologous chondrocyte transplantation of the
knee.
Clin Orthop Relat Res. 2000 May;(374):212-34.
56

Fu FH, Zurakowski D, Browne JE, Mandelbaum B, Erggelet C, Moseley JB Jr,
Anderson AF, Micheli LJ.
Autologous chondrocyte implantation versus debridement for treatment of
full-thickness chondral defects of the knee: an observational cohort study with
3-year follow-up.
Am J Sports Med. 2005 Nov;33(11):1658-66.
57

Nehrer S, Domayer S, Dorotka R, Schatz K, Bindreiter U, Kotz R.
Three-year clinical outcome after chondrocyte transplantation using a
hyaluronan matrix for cartilage repair.
Eur J Radiol. 2006 Jan;57(1):3-8.

58

Wasiak J, Clar C, Villanueva E.
Autologous cartilage implantation for full thickness articular cartilage defects
of the knee.
Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19;3:CD003323. Review.
59

Jakobsen RB, Engebretsen L, Slauterbeck JR.
An analysis of the quality of cartilage repair studies.
J Bone Joint Surg Am. 2005 Oct;87(10):2232-9.

62

60

Biró, C.;Joó,P.
A mozaikplasztika alkalmazásával szerzett kezdeti tapasztalataink:
Magyar Traumatológia . 1999; 42(5):345-349
61

Berlet GC, Mascia A, Miniaci A.
Treatment of unstable osteochondritis dissecans lesions of the knee using autogenous
osteochondral grafts (mosaicplasty).
Arthroscopy. 1999 Apr;15(3):312-6.
62

Hangody L, Feczko P, Bartha L, Bodo G, Kish G.
Mosaicplasty for the treatment of articular defects of the knee and ankle.
Clin Orthop 2001 Oct;(391 Suppl):S328-36
63

Kellermann, P.
Mozaik porcplasztika a medialis femur condylus osteochondrosis mûtéti megoldására:
Magyar Traumatológia . 1999; 42(5):350-352
64

Laprell H, Petersen W.
Autologous osteochondral transplantation using the diamond bone-cutting system
(DBCS): 6-12 years' follow-up of 35 patients with osteochondral defects at the knee
joint.
Arch Orthop Trauma Surg. 2001 May;121(5):248-53.
65

Hangody, L., Sükösd, L., Szigeti, I., Kárpáti Z.:
Artroszkópos autolog osteochondralis mozaik plasztika
Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 1996;39(1):43-48
66

Szerb I, Hangody L, Duska Z, Kaposi NP.
Mosaicplasty: long-term follow-up.
Bull Hosp Jt Dis. 2005;63(1-2):54-62.
67

Ozturk A, Ozdemir MR, Ozkan Y.
Osteochondral autografting (mosaicplasty) in grade IV cartilage defects in the
knee joint: 2- to 7-year results.
Int Orthop. 2006 Jun;30(3):200-4.
68

Kreuz PC, Steinwachs M, Erggelet C, Lahm A, Henle P, Niemeyer P.
Mosaicplasty with autogenous talar autograft for osteochondral lesions of the talus after
failed primary arthroscopic management: a prospective study with a 4-year follow-up.
Am J Sports Med. 2006 Jan;34(1):55-63.

69

Marcacci M, Kon E, Zaffagnini S, Iacono F, Neri MP, Vascellari A, Visani A,Russo
A.
Multiple osteochondral arthroscopic grafting (mosaicplasty) for cartilage defects of the
knee: prospective study results at 2-year follow-up.
Arthroscopy. 2005 Apr;21(4):462-70.

63

70

Jakob RP, Franz T, Gautier E, Mainil-Varlet P.
Autologous osteochondral grafting in the knee: indication, results, and
reflections.
Clin Orthop Relat Res. 2002 Aug;(401):170-84.
71

Hangody L. Kish G. Karpati Z. Autogenous osteochondral graft technique for
replacing knee cartilage defects in dogs. Orthopaedics International Edition 1997;5:175181
72

Harman BD, Weeden SH, Lichota DK, Brindley GW.
Osteochondral autograft transplantation in the porcine knee.
Am J Sports Med. 2006 Jun;34(6):913-8.
73

Nam EK, Makhsous M, Koh J, Bowen M, Nuber G, Zhang LQ.
Biomechanical and histological evaluation of osteochondral transplantation in a
rabbit model.
Am J Sports Med. 2004 Mar;32(2):308-16.
74

Nakaji N, Fujioka H, Nagura I, Kokubu T, Makino T, Sakai H, Kuroda R, Doita
M, Kurosaka M.
The structural properties of an osteochondral cylinder graft-recipient
construct on autologous osteochondral transplantation.
Arthroscopy. 2006 Apr;22(4):422-7.
75

Chow JC, Hantes ME, Houle JB, Zalavras CG.
Arthroscopic autogenous osteochondral transplantation for treating knee cartilage
defects: a 2- to 5-year follow-up study.
Arthroscopy. 2004 Sep;20(7):681-90.

76

Garretson RB 3rd, Katolik LI, Verma N, Beck PR, Bach BR, Cole BJ.
Contact pressure at osteochondral donor sites in the patellofemoral joint.
Am J Sports Med. 2004 Jun;32(4):967-74.
77

Simonian PT, Sussmann PS, Wickiewicz TL, Paletta GA, Warren RF.
Contact pressures at osteochondral donor sites in the knee.
Am J Sports Med. 1998 Jul-Aug;26(4):491-4.
78

Guettler JH, Demetropoulos CK, Yang KH, Jurist KA.
Dynamic evaluation of contact pressure and the effects of graft harvest with
subsequent lateral release at osteochondral donor sites in the knee.
Arthroscopy. 2005 Jun;21(6):715-20.
79

Hangody L, Fules 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.

64

80

Ahmad CS, Cohen ZA, Levine WN, Ateshian GA, Mow VC.
Biomechanical and topographic considerations for autologous osteochondral
grafting in the knee.
Am J Sports Med. 2001 Mar-Apr;29(2):201-6.
81

Bartz RL, Kamaric E, Noble PC, Lintner D, Bocell J.
Topographic matching of selected donor and recipient sites for osteochondral
autografting of the articular surface of the femoral condyles.
Am J Sports Med. 2001 Mar-Apr;29(2):207-12.
82

Marymont JV, Shute G, Zhu H, Varner KE, Paravic V, Haddad JL, Noble PC.
Computerized matching of autologous femoral grafts for the treatment of medial
talar osteochondral defects.
Foot Ankle Int. 2005 Sep;26(9):708-12.
83

Huntley JS, Bush PG, McBirnie JM, Simpson AH, Hall AC.
Chondrocyte death associated with human femoral osteochondral harvest as
performed for mosaicplasty.
J Bone Joint Surg Am. 2005 Feb;87(2):351-60.
84

Huntley JS, McBirnie JM, Simpson AH, Hall AC.
Cutting-edge design to improve cell viability in osteochondral grafts.
Osteoarthritis Cartilage. 2005 Aug;13(8):665-71.
85

Desjardins MR, Hurtig MB, Palmer NC.
Heterotopic transfer of fresh and cryopreserved autogenous articular cartilage in the
horse.
Vet Surg. 1991 Nov-Dec;20(6):434-45.
86

Evans PJ, Miniaci A, Hurtig MB.
Manual punch versus power harvesting of osteochondral grafts.
Arthroscopy. 2004 Mar;20(3):306-10.
87

Coletti JM Jr, Akeson WH, Woo SL.
A comparison of the physical behavior of normal articular cartilage and the arthroplasty
surface.
J Bone Joint Surg Am. 1972 Jan;54(1):147-60.
88

Franke O, Durst K, Maier V, Goken M, Birkholz T, Schneider H, Hennig F, Gelse K.
Mechanical properties of hyaline and repair cartilage studied by nanoindentation.
Acta Biomater. 2007 Jun 21; [Epub ahead of print]

89

Wu JZ, Herzog W, Hasler EM.
Inadequate placement of osteochondral plugs may induce abnormal stress-strain
distributions in articular cartilage --finite element simulations.
Med Eng Phys. 2002 Mar;24(2):85-97.

65

90

Koh JL, Wirsing K, Lautenschlager E, Zhang LO.
The effect of graft height mismatch on contact pressure following osteochondral
grafting: a biomechanical study.
Am J Sports Med. 2004 Mar;32(2):317-20.
91

Koh JL, Kowalski A, Lautenschlager E.
The effect of angled osteochondral grafting on contact pressure: a
biomechanical study.
Am J Sports Med. 2006 Jan;34(1):116-9.
92

Pearce SG, Hurtig MB, Clarnette R, Kalra M, Cowan B, Miniaci A.
An investigation of 2 techniques for optimizing joint surface congruency using
multiple cylindrical osteochondral autografts.
Arthroscopy. 2001 Jan;17(1):50-5.
93

Huang FS, Simonian PT, Norman AG, Clark JM.
Effects of small incongruities in a sheep model of osteochondral autografting.
Am J Sports Med. 2004 Dec;32(8):1842-8.
94

Nakagawa Y, Suzuki T, Kuroki H, Kobayashi M, Okamoto Y, Nakamura T.
The effect of surface incongruity of grafted plugs in osteochondral grafting: a
report of five cases.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2007 May;15(5):591-6.
95

Repo RU, Finlay JB.
Survival of articular cartilage after controlled impact.
J Bone Joint Surg Am. 1977 Dec;59(8):1068-76.
96

Torzilli PA, Grigiene R, Borrelli J Jr, Helfet DL.
Effect of impact load on articular cartilage: cell metabolism and viability, and matrix
water content.
J Biomech Eng. 1999 Oct;121(5):433-41.
97

Borrelli J Jr, Zhu Y, Burns M, Sandell L, Silva MJ.
Cartilage tolerates single impact loads of as much as half the joint fracture threshold.
Clin Orthop Relat Res. 2004 Sep;(426):266-73.
98

Whiteside RA, Jakob RP, Wyss UP, Mainil-Varlet P.
Impact loading of articular cartilage during transplantation of osteochondral
autograft.
J Bone Joint Surg Br. 2005 Sep;87(9):1285-91.
99

Quinn TM, Allen RG, Schalet BJ, Perumbuli P, Hunziker EB.
Matrix and cell injury due to sub-impact loading of adult bovine articular
cartilage explants: effects of strain rate and peak stress.
J Orthop Res. 2001 Mar;19(2):242-9.

66

100

Borazjani BH, Chen AC, Bae WC, Patil S, Sah RL, Firestein GS, Bugbee WD.
Effect of impact on chondrocyte viability during insertion of human
osteochondral grafts.
J Bone Joint Surg Am. 2006 Sep;88(9):1934-43.
101

Nabavi-Tabrizi A, Turnbull A, Dao Q, Appleyard R.
Chondrocyte damage following osteochondral grafting using metal and plastic
punches: comparative study in an animal model.
J Orthop Surg (Hong Kong). 2002 Dec;10(2):170-2.
102

Milentijevic D, Torzilli PA.
Influence of stress rate on water loss, matrix deformation and chondrocyte viability in
impacted articular cartilage.
J Biomech. 2005 Mar;38(3):493-502.
103

Ewers BJ, Jayaraman VM, Banglmaier RF, Haut RC.
Rate of blunt impact loading affects changes in retropatellar cartilage and underlying
bone in the rabbit patella.
J Biomech. 2002 Jun;35(6):747-55.
104

Chen CT, Burton-Wurster N, Lust G, Bank RA, Tekoppele JM.
Compositional and metabolic changes in damaged cartilage are peak-stress, stress-rate,
and loading-duration dependent.
J Orthop Res. 1999 Nov;17(6):870-9.
105

Oloyede A, Flachsmann R, Broom ND.
The dramatic influence of loading velocity on the compressive response of articular
cartilage.
Connect Tissue Res. 1992;27(4):211-24.
106

Kuroki H, Nakagawa Y, Mori K, Ikeuchi K, Nakamura T.
mechanical effects of autogenous osteochondral surgical grafting procedures and
instrumentation on grafts of articular cartilage.
Am J Sports Med. 2004 Apr-May;32(3):612-20.
107

Nakaji N, Fujioka H, Nagura I, Kokubu T, Makino T, Sakai H, Kuroda R, Doita
M, Kurosaka M.
The structural properties of an osteochondral cylinder graft-recipient
construct on autologous osteochondral transplantation.
Arthroscopy. 2006 Apr;22(4):422-7.
108

Lane JG, Massie JB, Ball ST, Amiel ME, Chen AC, Bae WC, Sah RL, Amiel D.
Follow-up of osteochondral plug transfers in a goat model: a 6-month study.
Am J Sports Med. 2004 Sep;32(6):1440-50.

109

Kuroki H, Nakagawa Y, Mori K, Kobayashi M, Okamoto Y, Yasura K, Nishitani K,
Nakamura T.

67

Sequential changes in implanted cartilage after autologous osteochondral
transplantation: postoperative acoustic properties up to 1 year in an in vivo rabbit
model.
Arthroscopy. 2007 Jun;23(6):647-54.
110

Franz T, Hasler EM, Hagg R, Weiler C, Jakob RP, Mainil-Varlet P.
In situ compressive stiffness, biochemical composition, and structural integrity
of articular cartilage of the human knee joint.
Osteoarthritis Cartilage. 2001 Aug;9(6):582-92.
111

Bellucci G, Seedhom BB.
Tensile fatigue behaviour of articular cartilage.
Biorheology. 2002;39(1-2):193-9.
112

Below S, Arnoczky SP, Dodds J, Kooima C, Walter N.
The split-line pattern of the distal femur: A consideration in the orientation of
autologous cartilage grafts.
Arthroscopy. 2002 Jul-Aug;18(6):613-7.
113

Paschal SO., Seemann MD., Ashman RB.
Interference fixation versus postfixation of bone-patellar tendon-bone grafts for anterior
cruciate ligament reconstruction. A biomechanical comparative study in porcine knees.
Clin. Orthop. 1994. 300:281-287.
114

Shapiro JD., Jackson DW., Aberman HM.
Comparison of pullout strength for seven-and nine-millimeter diameter interference
screw size as used in anterior cruciate ligament reconstruction.
Arthroscopy 1995. 11: 596-599.
115

Pavlik A, Hidas P, Czigany T, Berkes I.
Biomechanical evaluation of press-fit femoral fixation technique in ACL
reconstruction.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2004 Nov;12(6):528-33.
116

Linde F, Sorensen HC.
The effect of different storage methods on the mechanical properties of
trabecular bone.
J Biomech. 1993 Oct;26(10):1249-52.
117

Duchow J, Hess T, Kohn D.
Primary stability of press-fit-implanted osteochondral grafts. Influence of
graft size, repeated insertion, and harvesting technique.
Am J Sports Med. 2000 Jan-Feb;28(1):24-7.
118

Whiteside RA, Bryant JT, Jakob RP, Mainil-Varlet P, Wyss UP.
Short-term load bearing capacity of osteochondral autografts implanted by the
mosaicplasty technique: an in vitro porcine model.

68

J Biomech. 2003 Aug;36(8):1203-8.
119

Kock NB, Van Susante JL, Buma P, Van Kampen A, Verdonschot N.
Press-fit stability of an osteochondral autograft: Influence of different plug
length and perfect depth alignment.
Acta Orthop. 2006 Jun;77(3):422-8.

120

Bruns J., Volkmer M., Luessenhop S.
Pressure distribution at the knee joint
Influence of varus and valgus deviation without and with ligament dissection
Arch. Orthop. Trauma. Surg (1993) 133:12-19
121

Makino T, Fujioka H, Terukina M, Yoshiya S, Matsui N, Kurosaka M.
The effect of graft sizing on osteochondral transplantation.
Arthroscopy. 2004 Oct;20(8):837-40.

122

Bartha L, Vajda A, Duska Z, Rahmeh H, Hangody L.
Autologous osteochondral mosaicplasty grafting.
J Orthop Sports Phys Ther. 2006 Oct;36(10):739-50.
123

Lutz GE, Palmitier RA, An KN, Chao EY.
Comparison of tibiofemoral joint forces during open-kinetic-chain and
closed-kinetic-chain exercises.
J Bone Joint Surg Am. 1993 May;75(5):732-9.
124

Wilk KE, Escamilla RF, Fleisig GS, Barrentine SW, Andrews JR, Boyd ML.
A comparison of tibiofemoral joint forces and electromyographic activity during open
and closed kinetic chain exercises.
Am J Sports Med. 1996 Jul-Aug;24(4):518-27.

125

Matta JM.
Fractures of the acetabulum: accuracy of reduction and clinical results in
patients managed operatively within three weeks after the injury.
J Bone Joint Surg Am. 1996 Nov;78(11):1632-45.
126

Jensen DB, Rude C, Duus B, Bjerg-Nielsen A.
Tibial plateau fractures. A comparison of conservative and surgical treatment.
J Bone Joint Surg Br. 1990 Jan;72(1):49-52.
127

Brown TD, Anderson DD, Nepola JV, Singerman RJ, Pedersen DR, Brand RA.
Contact stress aberrations following imprecise reduction of simple tibial plateau
fractures.
J Orthop Res. 1988;6(6):851-62.

128

Kuster MS., Wood GA., Stachowiak GW., Gachter A.
Joint load considerations in total knee replacement.
J Bone Joint Surg Br 1997 Jan;79(1):109-13

69

129

Morrison JB.
The mechanics of the knee joint in relation to normal walking.
J Biomech 1970;3:51-61
130

Alhalki MM., Hull ML., Howell SM.
Contact mechanics of the medial tibial plateau after implantation of a medial meniscal
allograft. A human cadaveric study.
Am J Sports Med 2000 May-Jun;28(3):370-6
132

Ihn J.C., Kim S.J., Park I.H.
In vitro study of contact area and pressure distribution in the human knee after partial
and total meniscectomy
Int. Orthop. (SICOT) (1993) 17:214-218

70

9. Saját publikációk jegyzéke

1. Kordás, G.; Szabó, J.; Hangody, L.
Mozaikplasztika: az osteochondralis graftok primer stabilitása
Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2003;46(2):147153
2. Géza Kordás, MD; Jenő S. Szabó; László Hangody, MD, PhD, DSc
The Effect of Drill-Hole Length on the Primary Stability of Osteochondral Grafts in
Mosaicplasty
Orthopedics, 2005; 28:401-404. IF.: 0.46
3. Géza Kordás, MD; Jenő S. Szabó; László Hangody, MD, PhD, DSc
Primary stability of osteochondral grafts used in mosaicplasty.
Arthroscopy. 2006 Apr;22(4):414-21. IF.:1.57
4. Kordás, G.; Szabó, J.; Hangody, L.
Mozaikplasztika - Többszörös osteochondralis graftok primer stabilitása
Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2006;49(4):315321
5. G. Kordas, J.S. Szabo, and L. Hangody
Primary stability of osteochondral grafts used in mosaicplasty.
J Bone Joint Surg Br Proceedings, Mar 2006; 88-B: 115. (Idézhető absztrakt)
6. Géza Kordás
The role of primary stability in mosaicplasty. Review of the literature
Joint Diseases and Related Surgery
Megjelenés alatt

71

