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GÜNCEL SORUNGÜNCEL SORUN
• Eklem kıkırdak yaralanmaları oldukça sık olarak 

görülmektedir ve mevcut tedavi yöntemlerinin uzun 
dönem sonuçları, yeteri kadar iyi değildir.

• 31.000 artroskopik prosedürde % 63 oranında 
kıkırdak lezyonu bulundu. Hastaların % 20’sinde 
Outerbridge Grade 4 lezyon mevcuttu.
Curl WW, Krome J, Gordon ES, Rushing J, Smith BP, Poehling GG.Curl WW, Krome J, Gordon ES, Rushing J, Smith BP, Poehling GG.
Cartilage injuries: a review of 31,516 knee arthroscopies.Cartilage injuries: a review of 31,516 knee arthroscopies.
Arthroscopy. 1997 Aug;13(4):456-460.Arthroscopy. 1997 Aug;13(4):456-460.



SÜREGELEN SORUNSÜREGELEN SORUN

‘’Hipokrat’tan günümüze, tüm bilim 
dünyasınca bilinir ki, ülsere kıkırdak büyük 
bir problemdir ve bir kere parçalanırsa, 
tamir edilemez.’’
Hunter W.Hunter W.

On the structure and diseases of articulating cartilage.On the structure and diseases of articulating cartilage.
Philos Trans R Soc Lond 1743;42b:514-521.Philos Trans R Soc Lond 1743;42b:514-521.



EKLEM KIKIRDAĞIEKLEM KIKIRDAĞI
• Hiposellüler,
• Avasküler,
• Alenfatik,
• Anöral,
• Yağ, kas ve diğer matür dokulardaki gibi indiferansiye 

mezenkimal kök hücreleri içermez (zayıf tamir).
• Düşük sürtünme ve dayanıklı yüzey oluşturmasını 

sağlayan, yoğun proteoglikan ve kollajen matriks 
mevcut.

MİNİMAL TAMİR POTANSİYELİMİNİMAL TAMİR POTANSİYELİ



Biyolojik Cerrahi SeçeneklerBiyolojik Cerrahi Seçenekler
Son 10 yılSon 10 yıl

• MACT (Matrix-Associated Chondrocyte Transplantation)

– (2. jenerasyon  - Skafold membran)

• MACI (Matrix-Induced Autologous Chondrocyte 

Transplantation)

– (3. jenerasyon – hücre emdirilmiş Skafold membran)

• CCI (Characterized Chondrocyte Implantation)

– (4. jenerasyon – seçilmiş hücreler emdirilmiş Skafold 

membran)

• AMIC (Autologous Matrix-Induced Chondrogenesis)



Biyolojik Cerrahi SeçeneklerBiyolojik Cerrahi Seçenekler
Son 10 yılSon 10 yıl

• Cell-free (hücresiz) skafold (on the shelf)

• Biyokompozit Materyaller (3D Skafold)

• Kök Hücre

• Gen Tedavisi

• Hidrojeller

• Nanoteknoloji



KÖK HÜCREKÖK HÜCRE

• Carl Rudolph Wirchow

• 19. yy

• ‘Omnis cellula e cellula’

• ‘Tüm hücreler başka 

hucrelerden gelişir’



KÖK HÜCREKÖK HÜCRE

• Kök hucreler, henuz 

farkılaşmamış, ancak 

farklılaşabilme ve kendi 

kendini yenileme yeteneğine 

sahip hücrelerdir. 



KÖK HÜCRE TANIMIKÖK HÜCRE TANIMI

• Uzun sure bölunebilme ve kendi kendilerini yenileme 

yeteneğine sahip olmalı

• Özelleşmemiş olmalı

• Hasar gören alıcıya, nakil sonrasında kaynak dokuyu 

işlevsel olarak tekrar çoğaltabilmeli





• Totipotent: Vucuttaki tum hucrelere 

dönuşebilecek potansiyele sahip ilk 

embriyojenik hucre

• Erken embriyojenik dönemde (ilk 4 

gun=morula) 4 hucreden 8 hucreye 

kadar olan tum blastomerler 

totipotenttir

• Tüm organ ve hücrelere dönüşebilirler

4 TİP KÖK HÜCRE4 TİP KÖK HÜCRE
(Farklılaşma Potansiyeline Göre)(Farklılaşma Potansiyeline Göre)



• Pluripotent: Blastosistin iç hucre 

kitlesindeki hucreler endoderm, 

ektoderm ve mezodermden köken 

alan çok farklı hücrelere dönüşebilir

• İnsan embriyojenik kök hucreleri, 

blastosistin iç hucre kitlesinden elde 

edilirler ve pluripotenttirler.

• Fetuste var

4 TİP KÖK HÜCRE4 TİP KÖK HÜCRE
(Farklılaşma Potansiyeline Göre)(Farklılaşma Potansiyeline Göre)



• Multipotent: Gelişmenin daha ileri 

evresine ait hücrelerdir ve özelleşmiş 

hücre tiplerine farklıklaşabilirler

• Kendi gruplarındaki hücre dokulara 

farklılaşırlar

• Hematopoetik hücrenin kan kökenli 

hücrelere farklılaşması

4 TİP KÖK HÜCRE4 TİP KÖK HÜCRE
(Farklılaşma Potansiyeline Göre)(Farklılaşma Potansiyeline Göre)



• Unipotent: Sadece bir hücre grubuna 

farklılaşabilirler

• Kas dokusundaki uyfdu hücreler gibi

4 TİP KÖK HÜCRE4 TİP KÖK HÜCRE
(Farklılaşma Potansiyeline Göre)(Farklılaşma Potansiyeline Göre)



• Embriyojenik

• Erişkin

• Fetal

• Umblikal Kord

4 TİP KÖK HÜCRE4 TİP KÖK HÜCRE
(Kaynağı Olan Dokuya Göre)(Kaynağı Olan Dokuya Göre)



KÖK HÜCRE KAYNAKLARIKÖK HÜCRE KAYNAKLARI

• Embriyo, fetal dokular, kordon kanı dışında

• Kemik iliği, beyin, yağ, deri, göz, kalp, böbrek, akciğer, 

GİS, pankreas, karaciğer, meme, over, prostat, periferik 

kan ve testis gibi memeli erişkin dokularından da kök 

hucreler izole edilmiştir.

• 20 yaş dişinden kök hücre !!!



MEZENKİMAL KÖK HÜCREMEZENKİMAL KÖK HÜCRE
• Kolay elde edilebilir

• Yüksek proliferasyon kapasitesi vardır

• Osteoblast, Kondrosit, Adiposit, İskelet Kası, Düz kas, Kardiak 

kas, Tendon, Endotel hücreler, Nöronlar, Hepatosit, Kemik İliği 

Stroması, Pankreas Beta hücrelerine dönüşebilir



• Mezenkimal kök hücre;

– Kemik iliği,

– Sinovyal membran,

– Epidermis

– Adipöz dokudan elde edilebilir.

Mezenkimal Mezenkimal KKök ök HHücre ücre 
İİzolasyonuzolasyonu



Mezenkimal Mezenkimal KKök ök HHücre ücre 
İİzolasyonuzolasyonu

• Genellikle iliak kanattan alınan kemik iliği aspiratından 

elde edilir. 

• Femoral ve tibial medullar kısımlarından ve torasik ve 

lomber vertebralardan da elde edilebilirler





Mezenkimal Mezenkimal KKök ök HHücre ücre TTedavisiedavisi
• Dejeneratif ve progresif hastalıklar

• Kardiyovasküler sistem hastalıkları, MI, periferik arter 

hastalıkları

• Akciğer fibrozisi

• Spinal kord yaralanmaları

• Dermatolojik hastalıklar

• Kas iskelet sistemi ve periferik sinirlerle ilgili çalışmalar.









• Subkondral kemik butunluğundeki bozulma, kanama ve defekt 

alanının fibrin pıhtıyla dolması ile sonuçlanır.

• Mezenkimal kök hucreler pıhtı içine göç ederek burada çoğalır 

ve morfolojik olarak kondrositlere farklılaşırlar.

• Genellikle altı-sekiz hafta içinde kemik defektinde kemik, 

kıkırdak defektinde ise fibröz kıkırdak oluşur.

MKH ve Kıkırdak OnarımıMKH ve Kıkırdak Onarımı



MKH ve Kıkırdak OnarımıMKH ve Kıkırdak Onarımı

• MKH'lerin kondrojenik farklılaşmasının gösterilmesi ile 

kök hucreler hayvan modellerinde kondral lezyon tamiri 

için denenmeye başlandı



• Tam kat kondral defektli tavşan dizlerine emilebilir poly-

glycolic-acid skaffold (PGA) ile MKH uygulayarak 2-4-8 

ve 42. haftalarda kontrol

• Makroskopik histolojik ve immunfloresan incelemeler ile 

MKH'lerin hem kondrojenik hemde osteojenik 

differansiasyonunu ve  tam kat kıkırdak oluşumu

MKH ve Kıkırdak OnarımıMKH ve Kıkırdak Onarımı



• Murfy ve ark.

• Kondral defekt oluşturdukları keçilerin dizlerine MKH 

enjeksiyonu

• MKH'ler kondral bozulmada ilerlemeyi durduruyor.

MKH ve Kıkırdak OnarımıMKH ve Kıkırdak Onarımı



• YTO yapılan 24 hastanın 12'sinin dizine otolog MKH 

enjeksiyonu

• 42 hafta sonra artroskopi

• Enjeksiyon yapılan hastalarda tum defektleri kaplayan daha 

iyi sonuç 

• Ancak klinik skorlar arasında fark yok

MKH ve Kıkırdak OnarımıMKH ve Kıkırdak Onarımı



• Wakitani ve ark., 2004

• Otolog MKH’ler hucre kulturu ile çoğaltılarak kollajen jel 

içerisinde periost greftin altına uygulanmış.

• Fibröz kıkırdak elde edilmiştir.

• Avantajı sağlam kıkırdaktan parça alınmamasıdır.

MKH ve Kıkırdak OnarımıMKH ve Kıkırdak Onarımı



• Adachi ve ark., 2005

• Bağlantılı tunel yapısına sahip hidroksiapatit seramik içine 

kök hucre ekilerek, septik artrit sekeli, bir kıkırdak defektine 

uygulanmış, sonuçta hem kemik hem de kıkırdak oluşumu 

gözlenmiştir

MKH ve Kıkırdak OnarımıMKH ve Kıkırdak Onarımı



MKH ve Kıkırdak OnarımıMKH ve Kıkırdak Onarımı
Gobbi ve ark.Gobbi ve ark.



MKH ve Kıkırdak OnarımıMKH ve Kıkırdak Onarımı
Gobbi ve ark.Gobbi ve ark.



MKH ve Kıkırdak OnarımıMKH ve Kıkırdak Onarımı
Gobbi ve ark.Gobbi ve ark.



• Literatürde kök hücre ile ilgili çok sayıda yayın mevcut ancak 

çoğu deneysel; klinik çalışma az

• Pluripotent hücrelerin, çok sayıdaki dokuya dönüşebilmeleri 

kullanımına çekince oluşturmakta

MKH ve Kıkırdak OnarımıMKH ve Kıkırdak Onarımı
SONUÇSONUÇ





SKAFOLD NEDİR ?SKAFOLD NEDİR ?
• ‘a temporary or movabletemporary or movable platform for 

workers (as bricklayers, painters, or 
miners) to stand or sit on when working at 
a height above the floor or ground’

• Yapı iskelesi

• Hücre ve doku oluşumunu Hücre ve doku oluşumunu 
desteklemek için çatı vazifesi desteklemek için çatı vazifesi 
gören biyomateryalgören biyomateryal



İDEAL SKAFOLD NASIL İDEAL SKAFOLD NASIL 
OLMALIDIR ?OLMALIDIR ?

• 3 boyutlu kafesi boyunca hücrelerin 

homojen dağılımını sağlamalıdır.

• Biyokimyasal moleküllerin etkili 

difüzyonuna izin vermelidir.

• Belirli bir süre sonunda çözünerek yerini ev 

sahibi dokuya bırakmalıdır.



SKAFOLD ÖNEMLİ ÇÜNKÜSKAFOLD ÖNEMLİ ÇÜNKÜ

• Hücrenin toplanmasını,

• Hücrenin yapışmasını,

• Besinlerin hücreye difüzyonunu,

• Büyüme faktörlerinin alınmasını,

• Hücre davranışını etkiler.



Avrupa PazarındakiAvrupa Pazarındaki
Scaffold ve/veya ACI ÜrünleriScaffold ve/veya ACI Ürünleri

– Novocart 3D ®, Tetec (Braun/Aesculap)
– MACI ®, Verigen=> Genzyme
– Chondroguide ®, Ormed 
– Hyalograft C ®, Merz
– ArthroMatrix ®, Arthrex
– Chondrocelect ®, TiGenix
– CaReS ®, Ars Arthro AG ---- Arthro Kinetics
– Chondromimetic ® (Tigenix)
– MaioRegen ® (FinCeramica)



3D SKAFFOLD3D SKAFFOLD
• Trufit

• Smith & Nephew

• Sentetik polimer matriks

• Porlu yapı

• Osteoindüktif ve osteokondüktif.

• Küçük defektlerde iyi sonuç ancak büyük 

defektlerde ağrı, sinovit, yetersiz defekt 

integrasyonu



3D BİOKOMPOZİT SKAFOLD3D BİOKOMPOZİT SKAFOLD

• Kondral yüzey: doğal hayvansal 

kaynaklı Kollajen + Glikosaminoglikan

• Kemik yüzey: doğal hayvansal kaynaklı 

Kollajen + Glikosaminoglikan ve 

Kalsiyum Fosfat



OLGU SUNUMUOLGU SUNUMU

• 17 / E

• Patella arkası OCD sekeli

• Dizilim doğal

• Haziran 2011’de opere











Postop 6. ay MRPostop 6. ay MR



3D SKAFFOLD3D SKAFFOLD
• Fin (Ceramica S.p.A., Faenza, İtalya)

• Nano yapılı osteokondrlal matriks.

• Üç katmanlı yapı

• MKH’nin göç ederek matriks içinde 

kemik ve kıkırdak oluşturması 

prensibine dayanır. Buyuk 

osteokondral defektlerin tedavisinde 

kullanılmıştır



OLGU SUNUMUOLGU SUNUMU

• 36 / K

• MFK’de osteokondral lezyon

• 1 yıl önce MF yapılmış

• Dizilim doğal

• Mart 2012’de opere







Postop 3. ay MRPostop 3. ay MR



Biyolojik Cerrahi SeçeneklerBiyolojik Cerrahi Seçenekler
Son 10 yılSon 10 yıl

• Cell-free (hücresiz) skafold (on the shelf)

• Biyokompozit Materyaller (3D Skafold)

• Kök Hücre

• Gen Tedavisi

• Hidrojeller

• Nanoteknoloji
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