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AMIC ile Chondro-Gide® ®

Tanýtým
AMIC (autologous matrix induced chondrogenesis - otolog
matriks destekli kondrojenez) kýkýrdak onarýmý için biyolojik bir
yöntemdir. Bu yeni yöntem vücudun kendi iyileþme potansiyelini
ve mezenkimal kök hücrelerin rejenerasyon kapasitelerini
kullanýr. 2cm 'den büyük subkondral kemiðe kadar uzanan tam
kalýnlýk kýkýrdak defektlerine uygulanabilir. Artroskopik giriþim
sýrasýnda dejeneratif ve ayrýlmýþ kýkýrdak tam olarak çýkarýlýr.
Kýkýrdak defektine ulaþmak için minimal invazif bir artrotomi
yapýlýr. Subkondral plaða sivri bir awl ile delikler (mikrokýrýk) açýlýr.
Hemen sonra defekt Chondro-Gide matriks ile örtülür.
Deliklerden defekt içerisine mezenkimal kök hücre ve büyüme
faktörlerini içeren kemik iliði elemanlarý sýzarak bir süper-pýhtý
oluþturur. Chondro-Gide süper-pýhtýyý hapseder ve korur ve bu
sayede yeni kýkýrdak benzeri doku oluþumu için uygun ortam
saðlar. Chondro-Gide fibrin yapýþtýrýcý ya da dikiþ ile tesbit
edilebilir.
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AMIC Endikasyonlarý®

Endikasyonlar
- Kondral ya da Osteokondral Defektler
- 18 - 55 arasý yaþ
- Evre III ya da IV (Outerbridge) kýkýrdak defektleri
- Defekt 2 cm
- Saðlam, normal çevre kýkýrdak
- Saðlam karþý kýkýrdak (maks. evre II kabul edilebilir)

Kontraendikasyonlar
- Karþýlýk gelen kýkýrdak defektleri (öpüþen lezyonlar)
- Sistemik, immün hastalýklar ya da dizde enfeksiyon, osteoartrit,
sekonder artritler
- Ýnstabil diz, menisektomi, varus/valgus dizilim bozukluklarý (dizilim
düzeltici giriþim gerektirir
- Hemofili A/B
- Kanýtlanmýþ kollajen allerjisi

>=
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Te d a v i A l g o r i t m a s i

Outerbridge Sýnýflamasý

Evre I Evre II

Evre III Evre IV

Chondro-Gide 'ýn avantajlarý®

- Kan pýhtýsýný korur ve hapseder
- Sinovya ve eklem içerisine kanamayý engeller
- Yeni kýkýrdak doku oluþumu için matriks oluþturur
- Orta büyüklükteki defektler için kolay tedavi
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Çift katmanlý kollajen
matriks Chondro-Gide®

Chondro-Gide®’ýn özellikleri
Kollajen bað dokusunun ana yapýsal proteini artiküler kýkýrdaðýn da
önemli bileþenlerindendir. Chondro-Gide® Tip I ve III kollajenden
oluþmaktadýr. Bir tarafý sýký, diðeri poroz yapýya sahip iki katmanlý
matriks benzersiz ve patentli bir iþlem sonucu üretilmektedir.

Chondro-Gide® kesiti (Büyütme: 1500x)

Sýký tabaka, mezankimal kök hücrelerin eklem içine sýzmasýný
engelleyen ve mekanik stresten koruyan düzgün, hücre geçirmez bir
yapýdan oluþmaktadýr. Matriksin diðer tabakasý hücre istilasýný ve
tutunmasýný destekleyen fibröz ve poroz kollajen lif dizilimine sahiptir.

Liflerin dizilimi yüksek gerilim kuvveti ve yýrtýlma direnci saðlamaktadýr.
Chondro-Gide®, bu nedenle, yapýþtýrýcý, dikiþ ya da pinlerle tesbit
edilebilmektedir.

Chondro-Gide® doðal olarak eriyebilen domuz kollajeninden
üretilmektedir. Kollajenazlar, jelatinazlar ve proteinazlar oligopeptidlere
ve sonuçta amino asitlerine ayrýþmasýndan sorumludur.

Biyomateryallerin güvenliðini deðerlendirmede önemli kriterlerden bir
tanesi antijenisitesidir. Kollajenin zayýf immünojenik olduðu bilinmektedir.
Telopeptidler kollajen antijenitisesinin ana belirleyicisidir. Chondro-
Gide ’ýn üretimi sýrasýnda bu telopeptidler kesilerek yýkanmaktadýr. Bu
nedenle saflaþtýrýlmýþ matriksin minimal immünojenik potansiyeli
mevcuttur.

Chondro-Gide ’ýn tescilli üretim süreci benzersiz çift katmanlý tasarým
gerçekleþtirilmeden önce birkaç basamak içermektedir. Temiz oda
koþullarýnda standardize iþlemler, özenli iþlem sýrasý ve son kontroller
yüksek kaliteli doðal ürünü garantilemektedir.

Chondro-Gide , kemik iliði stimulasyon teknikleri
artiküler kýkýrdak

defektlerinin örtülmesinde CE-onaylý bir üründür.

®

®

® ®(AMIC ) ya da otolog
kondrosit transplantasyonu (ACT) ile tedavi edilen

Güvenlik ve Kalite

Chondro-Gide®’ýn üretimi
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Fibrin yapýþtýrýcý ile
tesbit için cerrahi teknik

Klinik olgu:
Prof. Dr. P. Behrens, Almanya

Artroskopi/mini-artrotomi
Artroskopi sýrasýnda defektin boyut ve evresi dikkatle
deðerlendirilir. Dejeneratif ve ayrýlmýþ kýkýrdak tamamen
çýkarýlýr. Defekt kenarlarýnýn düzgün olmasýna dikkat edilir.
Sonrasýnda diz eklemi minimal invazif cerrahi kullanarak açýlýr.

Chondro-Gide®’ýn hazýrlanmasý
Defektin doðru izini çýkaracak bir þablon kullanýlýr (ör. Steril
aluminyum folyo). Baþ parmak ya da bistüri sapý ile þablon
çýkarýlmasýna yardýmcý olunabilir. Þablon izden kesilir. Þablon
Chondro-Gide üzerine yerleþtirilerek uygun boyutta kesilir.
Chondro-Gide ’ýn poroz tarafý subkondral kemiðe doðru
bakmalýdýr. (Öneri: Islatýlmýþ Chondro-Gide cerrahi eldivenin
steril kaðýdý üzerine düzgün tarafý kaðýda bakacak þekilde
yerleþtirilebilir. Kaðýdýn arkasý matriksin üstte kalacak tarafýný
göstermektedir. Þablon, Chondro-Gide üzerine matriksin
defekte yerleþtirileceði doðrultuda yerleþtirilmelidir. Matriks
defekte yerleþtirmeden önce kaðýt çýkarýlýr.)

®

®

®

®

Mikrokýrýk
Mikrokýrýk için Steadman ve ark. tarafýndan önerilen yöntem
kullanýlýr. Sivri bir awl ya da biz ile, gerekirse çekiç kullanarak,
her 4–5 mm’de bir subkondral kemik delinir.

Chondro-Gide®’ýn POF ile tesbiti
Parsiyel otolog fibrin yapýþtýrýcý (POF) aþaðýdaki gibi hazýrlanýr:
– Hastadan 10 ml kan alýnýr ve santrifüj ile ya da çökelmeyi
bekleterek serumu ayrýlýr.
– Yapýþtýrýcýdan Thrombin’in %50’si atýlýr ve yerine serum
eklenir.
Fibrin yapýþtýrýcý subkondral kemik üzerine, deliklerin çevresine
uygulanýr. Chondro-Gide® poroz yüzeyi defekte bakacak
þekilde yerleþtirilerek yapýþtýrýlýr.
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Enstrumanlarýn ve diðer malzemelerin seçimi
– Chondro-Gide
– Minör diz giriþimleri için standart enstrumanlar
– Keskin halka ve kaþýk küretler
– Þablon yapmak için steril aluminyum folyo (ör.
dikiþ paketi)
– Mikrokýrýk için sivri awl ya da biz
– Fibrin yapýþtýrýcý (Baxter Tissucol 0.5) ya da
Tisseel

®

®

®

AMIC® Prosedürünün Avantajlarý
– Tek basamaklý prosedür
– Süper pýhtýnýn Chondro-Gide Matriks
tarafýndan tutulmasý
– Hücre farklýlaþmasý ve doku oluþmasý için
korunan ortam
– Literatürde gösterildiði gibi mikrokýrýk ile iyi
klinik sonuçlar

®

Dizin fleksiyonu ve kapatma
Fibrin yapýþtýrýcý yaklaþýk 5 dakika kuruduktan sonra taþan kýsýmlarý
keskin bir bistüri ile dikkatlice kesilir. Eklem 10 defa tam fleksiyona
getirilerek matriksin pozisyonu kontrol edilir. Son olarak insizyon
katlarý standard yöntemler ile kapatýlýr. Intraartiküler bir dren emme
olmaksýzýn kullanýlabilir.

Alternatif Teknik: Dikiþ ile fiksasyon
Membran normal salin ya da Ringer solüsyonu ile ýslatýlýr. Membran
boyutunda hafif artýþ olacaktýr. Uygun þekilde kesilmiþ Chondro-Gide
poroz yüzü subkondral kemiðe bakacak þekilde defekt içerisine
yerleþtirilir. Chondro-Gide dört kutbundan (içeriden-dýþarýya teknik,
her 5mm’ye bir dikiþ) 6/0 Vicryl ya da PDS II dikiþ ve TF-plus iðne
kullanarak dikilir.
Diz bükülerek matriksin pozisyonu kontrol edilir. Emme gücü olmayan
intraartiküler dren kullanýlabilir.

®

®

Klinik olgu:
Dr. S. Anders, Regensburg Üniversitesi
Hastanesi, Ortopedi Anabilim Dalý (Direktör: Prof.
Dr. J. Grifka), Bavarian Romatoloji ve Ortopedi
Merkezi, Bad Abbach, Almanya
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Serbest hareket
(Aðrý ile kýsýtlý)

Kýsýtlamalý CPM:
2-3. Haftalar: 0/0/30
4-5. Haftalar: 0/0/60
6-7. Haftalar: 0/0/90
6 saat/gün

o

o

o

Ortez
(Ekstensiyonda atel)

Mobilizasyon

1. Hafta 2 - 7. Haftalar 7. haftadan sonra

2 hafta içerisinde
tam yük taþýmaya
geçiþ

Taban yer temasý
koltuk deðneði ile
3-nokta yürüme

Taban yer temasý
koltuk deðneði ile
3-nokta yürüme

Yük taþýma

0-14. Günler 3-4. Haftalar 4. haftadan sonra

Su içinde jogging
8 haftadan sonra: bisiklet
6 aydan sonra: jogging,
paten
6-12 aydan sonra: kayak
18 aydan sonra: kontakt
sporlar

Serbest hareket
(aðrý ile kýsýtlý)

2 hafta içerisinde
tam yük taþýmaya
geçiþ

Taban yer temasý
koltuk deðneði ile
3-nokta yürüme

Kýsýtlý CPM
femoral kondil için:
2-3. Haftalar: 0/0/60
4-6. haftalar: 0/0/90

o

o

Su içi egzersizleri
Yüzme

Mobilizasyon

Ortez
(ekstensiyonda atel)

Taban yer temasý
koltuk deðneði ile
3-nokta yürüme

Yük taþýma

Mobilizasyon

1. Hafta 2 - 6. Haftalar 6. haftadan sonra

Yürüme, spor

Postoperatif bakým

Medikasyon, buz uygulama, elevasyon ve kas stimulasyonu ya da
elektroterapi uygun þekilde postoperatif tedavide kullanýlabilir. Aþaðýdaki
tablolarda femoral ve tibial defektler ve bunlarýn yanýnda troklear ve patellar
defektlerin de önerilen postoperatif bakým protokolü yer almaktadýr. Uygun
tromboz profilaksisi ve kapalý zincir kuadriseps egzersizleri hemen ameliyat
sonrasý baþlanmalýdýr.

Femoral ve Tibial defektler:

Patellar ve Troklear defektler
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Ürün Portföyü
Chondro-Gide®

Chondro-Gide® Kollajen Membran

Chondro-Gide® Kollajen Membran

Chondro-Gide® Kollajen Membran

40x50 mm, Referans No. 30939.9

30x40 mm, Referans No. 30915.5

20x30 mm, Referans No. 30890.3
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