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Bevezetés  

Az ízületi terhelőfelszíneket borító, teherbíró, biomechanikai szempontból igen szilárd hyalin porc 

felnőttkorban nem képes regenerálódni. Az alapállományba önmagukat bezáró érett chondrocyták a 

porcsérülést követően osztódásra csak nagyon rövid ideig – mintegy 10-14 napig – képesek, s ez idő alatt 

is csak korlátozott mértékben.  

Az ízületi terhelő felszínek teljes vastagságú defektusainak kezelése a mindennapi ortopédiai gyakorlat 

egyik legnagyobb kihívása. A porcsérülést követő regeneráció a subchondralis corticalis berepedésein 

keresztül megnyíló spongiosa pluripotens mesenchymalis sejtjeiből történik. Ez a reparáció érbetörés → 

alvadékképződés→ kötőszövet benövés → fibrózus metaplázia → reparatív rostos porc kialakulás révén 

képezi a szervezet spontán regenerációs kísérletét. Hatásfokában igen gyenge folyamat, mivel soha nem 

képződik összefüggő és kielégítő vastagságú csúszófelület, valamint a reparatív rostos porc 

biomechanikai értéke igen gyenge, minősége nem felel meg a terhelőfelszíni igénybevételnek. 

Tradicionális felszínképző eljárások mellett az elmúlt két évtizedben számos új technika látott napvilágot, 

melyek célja hyalin vagy hyalin jellegű porcfelszín létrehozása a károsodott területen. Alapkutatási 

adatok, kísérleti eredmények és preklinikai értékelések elősegítették a “microfracture” technika és az 

autológ osteochondralis mozaikplasztika széleskörű klinikai elterjedését. Ezen két népszerű felszínképző 

eljárás mellett az autológ chondrocyta beültetés tűnik hatékony módszernek a porcdefektusok kezelésére.  
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Az artrózis megelőzése érdekében az utóbbi évtizedekben különösen intenzív kutatómunka 

folyik a teljes vastagságú porc defektusok hyalinporc minőségű pótlásának kidolgozására. Munkám az 

aktuális felszínképző eljárásokról ad rövid áttekintést és összefoglalja a porcfelszínképzés közelmúltban 

elért eredményeit, ismertetem saját állatkísérleteimet, valamint klinikai kísérleteinket. 
 

Célkitűzés  

 

A klinikai gyakorlatban csak az autológ chondrocyta és az autológ osteochondralis transzplantációnak 

van számottevő, közleményekkel is alátámasztható, kedvező tapasztalata  

Azt a célt tűztem ki, magam elé, hogy kutatásaimmal elősegítsem a két egymástól eltérő porcfelszín 

képző eljárást oly módon, hogy munkámban igazolt eredményemmel mindkét eljárás továbbfejlődéséhez 

összekötő láncszemet találjak.  

Állatkísérleteimben a mozaikplasztika donorterületeinek kitöltésére egy olyan biodegradábilis anyagot 

vizsgáltam amely a módszer kis esetszámban előforduló, potenciális szövődményét az intraartikuláris 

posztoperatív bevérzést előzi meg. A keresett rezorbábilis anyagnak nem szabad korlátozni a normál 

gyógyfolyamat során megismert sejtes és vasculáris inváziót. Célul tűztem ki, hogy a humán műtétekre 

engedéllyel még nem rendelkező anyagot is vizsgáljak állatkísérleteimbe, melyet a mozaikplasztika 

donorterületeinek kitöltésére alkalmazunk.  

Állatkísérletes eredményeinken felbátorodva a bioreszorbábilis implantátumok klinikai 

felhasználhatóságát kezdtem vizsgálni. A számunkra megfelelő anyagnak - mint korábban 

állatkísérleteimben is azt vártam – lehetővé kell tennie, ill. elő kell segítenie a szivacsos csontállományból 

történő mesenchymális őssejt betörést. Az őssejt invázióval válik lehetségessé pluripotens sejtek által az 

ízfelszíneken történő reparatív szövet képződés. A donorcsatornák kitöltéséhez megfelelő ideális 

anyaghoz hasonlóan, a károsodott felszínek helyeit kitöltő oltványnak is degradábilisnak, felszívódónak 

kell lennie. Mivel a kutatók figyelme az utóbbi időben a porcsejttenyésztés nélkül alkalmazható, azonnal 

beültethető („off the shelf”) biodegradábilis anyagok  felé fordult, az állatkísérleteimben keresett és 

klinikai munkám során elemzett két féle kitöltő anyagtól elvárt tulajdonságok ezen a ponton találkoztak. 

Munkámat tovább könnyítette, hogy különböző, komoly eredményekkel rendelkező kutató centrumok a 

felszínek pótlásának cilindrikus metódusában egyetértettek. Így hűen maradva a Hangody által javasolt 

cilindrikus implantáció módszeréhez folytattam munkámat. Célkitűzésem a donorterületi vérzésnek is 

útját álló anyag felkutatásával egyidőben, biológiai, fiziko-kémiai és mechanikai tulajdonságok 

tekintetében hasonló módon viselkedő és a felszínek újdonképződését segítő implantátum felkutatása és 

vizsgálata volt. 

 

Módszerek   

Állatkísérletek 

Állatkísérleteimben hat különféle biodegradábilis anyagot vizsgáltunk. Ezek más területeken elsősorban a 

fogászatban korábban implantátumként alkalmazott anyagok voltak, kivéve a komprimált kollagént, 
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melynek humán implantációra nem volt engedélye. Polyglykonát, két fajta polylaktát, karbon rudak, 

hydroxyapatit, valamint kollagén alapú implantátumok. Ezeket 50 német juhászkutya 100 térdízületébe 

ültetve vizsgáltuk, hogy megtudjuk, miképp viselkednek az implantátumok a mozaikplasztika 

donorterületeit kitöltve..  

 

 
 

1. ábra: Polykaprolakton, komprimált kollagén, polyglykonát és szénrúd minták 
 

 
 

2. ábra: Hydroxylapatit és polyglykonát dugók 
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Minden műtét narkózisban történt. A hydroxyapatit, a polyglykonát-B, a karbon és a komprimált kollagén 

speciális dugókként,  ( 3. ábra) vagy mint egy másfél centiméteres rúd lettek beültetve. A polykaprolacton 

mindkét formája felmelegítve, folyékony anyagként, a donor területre injektálva.  

Egy hat kutyából álló (12 térd) kontroll csoportot is vizsgáltunk, hogy teszteljük a posztoperatív vérzés 

mennyiségét. Ezen a csoporton belül az összes donor csatornát üresen hagytuk. A donor területek 

bevérzését állatorvos diagnosztizálta és akkor regisztráltuk, ha a fizikális vizsgálatot követően végzett 

punctio során 5 ml vagy ennél több vért nyertünk.  

 

 
 

3. ábra: Komprimált kollagén dugó az állatkísérlethez kiszerelt formában 
 

 

 

 

 

Klinikai vizsgálataink 

Mint ahogyan azt korábban ismertettem az állatkísérleteimben vizsgált szintetikus és természetes kitöltő 

anyagok közül a komprimált kollagént tartottuk lehetséges donor területi anyagnak.  Ezt az anyagot csak 

állatkísérletekben alkalmazhattuk, humán implantációra nem volt engedélyünk.  

Sajnos mivel a bovin kollagén előállításának gátat szabott a terjedő „Jacob Kreuzfeld kór”, a gyártók 

elfordultak a bovin eredetű kollagénektől és a szintetikus származékok kerültek a kutatások előterébe.  
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Biokompatibilitása, biodegradabilitása, porózus vázszerkezete miatt egy az in-vitro kísérletek során 

létrehozott Poly Ethylén Oxyd Terephtalát / Poly Butylén Terephtalát rövidebb fantázianevén PolyActive-

B nevű anyagot választottunk klinikai vizsgálatainkhoz .  

2005-ben, a világon elsőként klinikai vizsgálatokat kezdtünk a donor területek humán műtétekben történő 

kitöltésével!     Klinikai kísérletünkben a PolyActive-B nevű anyagot  ültettük a mozaikplasztika donor 

területeibe. A PolyActive-B biokompatibilis és biodegradábilis poly (esther) multi blokk copolymer 

amely egy hydrofil poly (ethylene oxide) blokkot és egy hydrofób poly (butylene terephtalate) blokkot 

tartalmaz. Ennek a polimer rendszernek különleges sajátosságai vannak, mint hogy a vízben, képes 

megduzzadni és elaszticitása valamint szilárdsága szabályozható, annak függvényében, hogy a két 

alkotóelem milyen százalékban vesz részt összetételében . Nem kevésbé fontos szempont volt a 

választásnál, hogy ezt az anyagot az Egyesült Államokban az FDA humán alkalmazásra engedélyezi. 

Kedvező állatkísérletes eredmények alapján és a rutinszerűen zajló szájsebészeti humán gyakorlat  

nyomán azt feltételeztük, hogy a kitöltés nemcsak csontpótlásként, de a felszínen rostos porc képződés 

révén is megfelel elvárásainknak. A tanulmány egy független orvosietikai bizottság által Helsinki 

Egyezménynek (2000) megfelelően ICH GCP EN 540 számon lett bejegyezve és engedélyezve. Az anyag 

alkalmasságát és alkalmazásának hatékonyságát artroszkópos és szövettani vizsgálatokkal, valamint MRI 

vizsgálatokkal kívántuk igazolni. Elvárásaink a kitöltő anyaggal szemben a humán alkalmazás során is 

hasonlóak voltak, mint korábbi állatkísérleteinkben. További elvárásunk volt, hogy a beültetett polimer 

felszínén olyan rostos porc képződjön, ami minőségében nem marad el az üresen hagyott donorcsatornák 

felületén képződő reparatív szövet jellemzőitől.  

nem marad el az üresen hagyott donorcsatornák felületén képződő reparatív szövet jellemzőitől.  

 

Megállapítások 

Állatkísérleteinkben minden általunk vizsgált anyag hatékonyan megakadályozta a jelentősebb 

posztoperatív vérzést. A kitöltött donorterületi csoportban nem voltak vérzéses posztoperatív 

komplikációk. Összehasonlítva a kitöltött donor területeket az üresen hagyott kontrollcsoportokkal 4% 

posztoperatív vérzést tapasztaltunk, szemben a 41,6% -al.  

(P=0.00006). Ebből a különbségből, már azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a donorterületi kitöltések 

kevesebb posztoperatív vérzéses szövődményt eredményeznek, mintha azokat üresen hagynánk. 

A polyglykonát-B és a komprimált kollagén dugók felszínén végzett objektív porc keménység mérések, 

valamint a szövettani vizsgálataink rostos porcszerű szövetre jellemző paramétereket igazoltak a kitöltött 

donor területek felett. A hydroxyapatit, a polykaprolakton, valamint a szén rudak esetében a csúszó 

felszíneken nem találtunk elfogadható rostos porcképződést. A hydroxyapatit, és a polycaprolacton 

kitöltések felszínein a dugók felületén sejtszegény, valamint gyenge kötőszövetes réteg jött létre. A szén 

rudak elfogadható granulációs szövet képződését indukálták fél évvel az implantáció után, de a kialakult 

reparatív szövet csak hegszövet volt. Ezek a megfigyeléseink megegyeztek a korábbi irodalmi adatokkal .  

Csak a polyglykonát-B és a komprimált kollagén kitöltéseinknél figyeltünk meg egybefüggő rostos porc 

felszínt a 12. héten, amely réteg a 26. és a 30. hét végén nyert mintáinkon már kiváló minőségű volt. 

Mivel a természetes gyógyfolyamat során rostos porcszövet képződik, az elvárásunk az, hogy donor 
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területek felületén is hasonló vastagságú és keménységű rostos porcszövet alakuljon ki. A donor területek 

relatíve kevésbé terhelt felszíneknek felelnek meg a térdízületben, azonban ezeken a területeken is 

jelentős kontaktnyomás jön létre terhelések közben. Ezért ezeken a felszíneken képződő gyenge minőségű 

kötőszövet, vagy túlságosan vékony, rostos porcszövet nem fogadható el csúszófelszínként. A kontroll 

(second-look) artroszkópiákat kiértékelve az implantátumok felületén a környező porcfelszínek szintjéig 

jó csúszó felszíneket találtunk. Mindezen szövettani eredmények alapján, az általunk vizsgált anyagok 

közül úgy tűnik, hogy a komprimált kollagén bizonyul a donor területek kitöltésére alkalmas optimális 

implantátumnak.  

A polyglykonát kitöltések gyengébb, eredményeket hoztak. A szénnel, a polykaprolaktonnal és a 

hydroxyapatittal végzett donorterületi kitöltések nem mutattak számunkra elfogadható eredményeket, 

ezek az anyagok nem az elvárásaink szerint viselkedtek. Az állatkísérletes tapasztalatainkat nem pusztán 

a mozaikplasztika módszerének tökéletesítésénél tudtuk hasznosítani.  A PolyActive-B-vel végzett 

klinikai kísérleteink során megmutattuk, hogy az esetleges szövődmények megelőzésén túl, újabb 

felszínképző lehetőségek kutatása során is hasznosíthatóak állatkísérletes tapasztalataink. Klinikai 

vizsgálatainkban mozaikplasztika klinikai alkalmazását követően a humán donorterületekbe beültetett 

PolyActive-B dugók is megelőzték a posztoperatív ízületi bevérzéseket, ugyanakkor nem akadályozták a 

donorcsatornák gyógyulását.  

 

 

 
 

4. ábra: PolyActive-B implantátum 

 

Anyaguk kiválóan átitatódik vérrel, teret engedve így a mesenchymális sejt inváziónak. Jó alapot 

biztosítot a felületi rostos porcos szövetek kialakulásához és a mélyebb rétegekben sem korlátozza a 
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vasculáris és szöveti integrációt. Bebizonyítottuk, hogy a PolyActive-B egy biztonságos biokompatibilis 

kitöltő anyag, mely segíti a subchondralis csontosodást és megkönnyíti a kongruens ízületi felszín 

kialakulását. Kedvez a rostos porcszövet képződésének. Az alkalmazott anyag biztonságosságát, 

biokompatibilitását igazolja, hogy nem váltott ki semmilyen ízületen belüli gyulladásos folyamatot, 

illetve idegentest típusú reakciót.   

 
 

18. ábra: PolyActive-B-vel való artroszkópos kitöltés 
 

 
 

19. ábra: PolyActive-B feltárásos kitöltés 
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A PolyActive-B fragmentumok közelében fagocytózis folyamatának jeleként néhány óriássejtet találtunk. 

A normális morfológiájú sejtek fagocitáló képessége elősegíti a PolyActive-B polimer szétesését és 

reszorpcióját. A posztoperatív 9. hónapban kimutatható PolyActive-B fragmentumok mennyisége, 

jelentős biodegradációról tanúskodott. Kilökődéses reakció nem volt.  

 

 

 

 
 

5. ábra: Dimetylmetilénkékkel festett metszetben jól láthatók a szétesett PolyActive-B implantátum 
fragmentumai (DMMK 150x) 

 

Az implantátumoknak a környező csonthoz való jó integrációját a szövettani analízis és az MRI 

vizsgálatok is megerősítették. Osteolytikus hatást nem tapasztatunk. A szubkondrális régióban bőséges 

kötőszövetbe ágyazott újonnan képződött csonttrabekulákat figyeltünk meg.  

A PolyActive-B implantátumok felülete kedvez a rostos porcképződésnek. Az implantátumok felett 

képződött reparatív szövetet artroszkóposan összehasonlítva az üresen hagyott donor területek felett 

képződött reparatív szövettel azt hasonlónak, vagy jobb minőségűnek találtuk. A csontvelőből származó 

mesenchymális őssejtek kulcsszerepet játszanak az oszteokondrális reparatív folyamatban. A PolyActive-

B implantátumok megfelelő körülményeket biztosítanak ezeknek a sejteknek a rögzüléséhez, 
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differenciálódásához, szaporodásához, ezzel megfelelő rostos porcszövet képződéséhez és a csont 

remodellálásához.  

 

Következtetések 

 

Az állatkísérleteinkben használt donorterületet kitöltő anyagok közül, mindegyik megfelelően 

megakadályozta a posztoperatív vérzést. Ez megfelelt elvárásainknak, de a másik fontos követelménynek 

csak a komprimált kollagén felelt meg. A kitöltő anyagnak kellően impregnálódnia kell vérrel, teret 

engedve ezzel a mesenchymális őssejt betöréshez, ami előfeltétele a sejtes és vaszkuláris inváziónak. 

További elvárásunk volt az állatkísérletben alkalmazott kitöltő anyagokkal szemben, hogy az üresen 

hagyott furatok gyógyulásához hasonlóan az ízületi felszínükön megfelelő rostos porc alakuljon ki. 

Szövettani elemzéseink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy úgy tűnik, ezeknek az 

elvárásainknak a legjobban a komprimált bovin kollagén felel meg.   

 

 
 
 
 

6. ábra: 10 hetes komprimált kollagén dugó.  Jól kirajzolódnak a kollagén rostok között 
újdonképződött vékony falú erek  

 ( DMMK 100 x ) 
 

Az alkalmazott komprimált hengeralakú kiszerelés kezelése könnyű – a donor területi dugók artroszkópos 

úton is nehézség nélkül a helyükre juttathatók s elasztikus tulajdonságuknak köszönhetően megbízhatóan 

rögzülnek a helyükön. Ennek megfelelően mind a makroszkópos, mind a szövettani vizsgálatok igazolták, 
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hogy a beültetésnek megfelelően képződött regeneratív szövet a környezet szintjében helyezkedik el 

biztosítva a szükséges kongruenciát. 

 

Klinikai kutatásaink következtetései: 
 
A klinikai vizsgálatok során, a femur donorterületekbe beültetett PolyActive-B dugók is megelőzték a 

posztoperatív ízületi bevérzéseket, ugyanakkor nem gátolták a donorcsatornák gyógyulását.  

Szövettani elemzéseink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy általunk vizsgált PolyActive-B 

dugók megfelelően impregnálódtak vérrel, tered engedve így a mesenchymális őssejt betörésre. 

Megfelelő vázszerkezetként működtek, és jó alapot biztosítottak az osteochondralis defektus 

reparációjához. A defektus gyógyulása csontszerkezet szempontjából jó minőségű telődést 

eredményezett. Klinikai vizsgálatunk egyik legfontosabb eredménye, hogy a kitöltött donorcsatornák 

felett képződött reparatív rostos porcszövet minősége nem rosszabb, mint az üresen hagyott donor 

területek feletti reparatív szöveté. Amint azt MR vizsgálataink és az artroszkópiák igazolták, a kitöltött 

csatornák felett a kitelődések az ízfelszínig értek. Az üresen hagyott csatornák felett a felszínek 

fragmentáltak és puhábbak voltak, mint a kitöltött területek felett. 

A PolyActive-B dugók belsejében kiváló érbenövést és sejtes integrációt figyeltünk meg. A beültetett 

anyag egy része lebomlott, szövettani vizsgálatok során talált fragmentumok a biodegradabilitásukat 

igazolták. A szubkondrális területeken megfelelő csontképződést találtunk. Nem észleltünk gyulladásos 

reakciót, synovitist, idegentest reakciót, artrofibrózist ami a PolyActive-B kitöltő anyag 

biokompatibilitására utal. 

Amint az állatkísérleteinkből és klinikai vizsgálatainkból kiderül, nem könnyű megfelelő kitöltő anyagot 

találni. A vizsgálataink igazolták, hogy az a jó anyag számunkra, amely nem okoz mellékhatást, ami 

lebomlik, amely lebomlása során nem okoz idegentest reakciót, cystaképződést, savas hydrolysist. 

Arra a következtetésre juthatunk, hogy megfelelő biodegradábilis vázszerkezetek ízületbe juttatásával 

porcszövet rávitele nélkül is lehetséges jó minőségű reparatív szövet létrehozása a károsodott 

ízfelszíneken. Ezek a megfigyelések azt igazolják, hogy amennyiben szivacsos csontba implantáljuk a 

biodegradábilis vázat és a szivacsos állományból való visszavérzéssel engedjük betelepülni 

mesenchymális őssejtekkel, az mindenképp kedvez a szubkondrális terület és a sérült felszín megfelelő 

reparációjának. A mesenchymális őssejt invázió pedig alapfeltétele a rostos porcos gyógyulásnak. Az 

állatkísérletben vizsgált komprimált bovin kollagén felszínén, az egyébként üresen hagyott donor 

területek felett megszokott reparativ rostos porcboríték képes kifejlődni.  

Munkám legfontosabb eredménye, hogy az állatkísérleteimben és a klinikai vizsgálatban alkalmazott  

anyag is megakadályozta a nem kívánatos, posztoperatív ízületi bevérzést.  

Bebizonyítottam és ez munkámban az új eredmény,  hogy az általunk állatkísérletben vizsgált komprimált 

kollagén és a humán klinikai vizsgálatok során használt PolyActive-B elvárásainknak megfelelően jól 

impregnálódik vérrel. Kísérleteink azt igazolták, hogy a vizsgált anyagok képesek megteremteni a 

tervezett és feltételezett mesenchymalis sejtinvázió alapfeltételét. Ennek az eredménynek a humán 

gyakorlatban való alkalmazásához további vizsgálatok szükségesek. Ismeretes, hogy a bovin kísérleteket 
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minden területen visszatartó „Jacob Kreuzfeld betegség” miatt a marha kollagén alkalmazása a 

későbbiekben nem valósítható meg, ezért más állati eredetű derivátumot kell a bovin kollagén helyett 

alkalmazni, például a csirke kollagént.  

A másik új, és nem kevésbé fontos eredménye a munkámnak, hogy a klinikai kísérletek során alkalmazott  

PolyActive-B felületeken a humán gyakorlatban kongruens felszínek kialakulását igazoltuk. A szövettani 

minták vizsgálata bizonyította, hogy ez az anyag lebomlik, eliminálódik, és a helyén csont-

újdonképződést figyeltünk meg. A PolyActive-B implantátumok felülete kedvez a rostos 

porcképződésnek. A felszínükön kialakult  reparatív szövetet artroszkóposan összehasonlítva az üresen 

hagyott donor területek felett képződött reparatív szövettel azt hasonlónak, vagy jobb minőségűnek 

találtuk. A csontvelőből származó mesenchymális őssejtek kulcsszerepet játszanak az oszteokondrális 

reparatív folyamatban.  

 

 

 
 

7. ábra: MRI kép a PolyActive-B dugókkal kitöltött donorterületekről  
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A PolyActive-B implantátumok tehát megfelelő körülményeket biztosítanak ezeknek a sejteknek a 

rögzüléséhez, differenciálódásához, szaporodásához, ezzel megfelelő rostos porcszövet képződéséhez és a 

csont remodellálásához.  

Alapkutatások és elméleti megfontolások alapján a munkám során vizsgált PolyActive-B bázist nyújthat 

újabb porcfelszín képző technikák kidolgozásához. Ez a biológiailag aktív, megfelelő térszerkezetet 

biztosító anyag, alkalmas lehet a porcfelszín gyógyítását célzó egyéb módszerekkel egyesítve 

hatékonyságuk kölcsönös növelésére.  A PolyActive-B-nek valamint további biologiailag aktív 

anyagoknak  együttes alkalmazása ígéretes lehetőséget teremthet jövőbeli kutatásokhoz. Ilyen biológiai 

aktív anyag a növekedési hormon, amellyel kapcsolatosan már napjainkban is ismeretesek porcfelszín 

helyreállítását célzó kísérletek. 
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