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Knieklachten zijn waarschijnlijk zo oud als de mensheid. De eerste beschrijving betreffende hetffff

verwijderen van losse fragmenten uit het kniegewricht is, voor zover bekend, uit 1558 van Ambroise 

Paré.

Het ontstaan van Osteochondritis Dissecans (OCD), een van de oorzaken van deze losse fragmenten, 

is in de daaropvolgende eeuwen nog steeds niet verklaard.

De behandeling ontwikkelde zich van alleen het verwijderen van het fragment, via verwijderen en 

afschaven van de bodem van het defect tot uiteindelijk het weer vastzetten van het fragment na 

procedures om het vastgroeien van het fragment te bevorderen, zoals ontdoen van de bodem van 

het defect van bindweefsel, opboren en aanbrengen van een spongieus bottransplantaat.

In de behandelingsstrategie moet een verschil gemaakt worden tussen de aandoening bij 

adolescenten en volwassenen. Bij adolescenten  verloopt de aandoening over het algemeen 

milder dan bij de volwassenen en is opboren en eventueel fixatie voldoende als  conservatieve fi

behandeling, bestaande uit immobilisatie en beperken van de belasting van de knie, faalt.

Als het fragment gedeeltelijk of volledig los is, maar wel intact, dient het na reiniging van de bodem

van het defect teruggeplaatst te worden en stabiel en onder compressie gefixeerd te worden. In ditfi

geval kan een spongieus bottransplantaat overwogen worden.

Bij volwassenen dient een OCD gezien te worden als een pseudarthrose en de behandeling dient 

als zodanig te zijn en wel reiniging en revitalisering van de fractuuroppervlakken, spongieuze bot-

transplantatie en comprimerende, stabiele fi xatie. Als het fragment en/of het kraakbeen te zeer fi

beschadigd is, moet het verwijderd worden en dienen kraakbeen defect herstellende maatregelen 

genomen te worden, zoals Matrix induced Autologeous Cartilage Introduction (MACI) of analoge

operaties, of, in eerste instantie, Microfracture Chondroplastiek. Op dit ogenblik zijn meerdere

studies gaande om uit te maken welke procedure de beste blijkt te zijn.

Als fixatie middelen worden pennetjes van autoloog fi bot, van metaal en Kirshner draden gebruikt.

Echter, OCD als een pseudarthrose beschouwende, dienen comprimerende fixatiemiddelen zoals fi

schroeven of krammen gebruikt te worden.

Indien dezen van metaal zijn, moeten ze meestal gedurende een tweede operatie verwijderd 

worden voordat het ledemaat belast mag worden, om zo beschadiging van het ertegenover 

liggende kraakbeen te voorkomen. Zelfs als ze in eerste instantie onder het kraakbeenoppervlak 

begraven zijn kunnen ze gaan uitzakken en moeten ze alsnog verwijderd worden. Verder is een

ander nadeel het verstoren van Computer Tomografi e (CT)- en Magnetic Resonance Imaging (MRI)fi

beelden. Tenslotte kunnen sommige metalen, zoals chroom, nikkel en kobalt, allergische reacties

oproepen en zijn het krachtige carcinogenen in dieren.

Autologe kraakbeen-bot pluggen zijn door verschillende onderzoeksgroepen toegepast als fixatie- fi

middelen. Donorplaats problemen, gebrek aan compressie en integratieverstoring van de overgang 

tussen het getransplanteerde en het plaatselijke kraakbeen maken deze procedure niet in eerste

instantie te verkiezen.

Aan het toepassen van bio-afbreekbare fi xatie middelen kleven de eerder genoemde nadelen niet fi
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en zij hoeven ook niet in een tweede operatie verwijderd te worden.

In hoofdstuk 2 wordt het vastgroeien beschreven van 5 intacte en nog gedeeltelijk vastzittende 

fragmenten na opboren en fixatie met behulp van bio-afbreekbare pennetjes van polydioxanon.fi

Twee andere patiënten met een volledig losliggend fragment in hun knie werden met succes 

behandeld met een centrale metalen mini schroef, die compressie gaf, geflankeerd door 3 van de fl

eerder genoemde pennetjes, die voor de rotatiestabiliteit zorgden. Echter, de schroef moest wel 

tijdens een tweede ingreep verwijderd  worden om kraakbeenschade aan het ertegenover liggende 

kraakbeen te voorkomen.

Bij twee andere patiënten, bij wie het fragment met alleen pennetjes werd vastgezet, kwam het niet

tot vastgroeien.

Dit was de aanzet voor het in vivo-onderzoek in geitenknieën, zoals dat beschreven wordt in 

hoofdstuk 3. Een op gestandaardiseerde manier gemaakt bot-kraakbeen fragment werd steeds in 

een groep van 8 knieën vastgezet met 1 centraal geplaatste schroef, 20mm lang en met een diameter

(Ø) van 2.7mm en 2 pennetjes, ook 20mm lang en een Ø van 1.5mm, gemaakt van respectievelijk 

het bio-afbreekbaar polymeer at random gepolymeriseerd 82% poly-L-Lactic Acid (PLLA) met 

18% poly-Glycolic Acid (PGA) co-polymeer (PGA/PLA), het as-gepolymeriseerd poly(96L-4D) Lactic 

Acid) (PLA96) en van chirurgisch staal. Een operatie in 8 knieën waarbij alleen het fragment en de 

boorgaten werden gemaakt diende als controle groep.

Rond alle schroeven, gemaakt van PGA/PLA, werd vanaf 12 weken een osteolytisch defect gevonden, 

in tegenstelling tot slechts éénmaal rond een schroef van PLA96 op het tijdstip van 18 weken. Dit

verschil is signifi cant (p < 0.001). De degradatie fase tfi en tijde van 46 weken na implantatie van 

de PLA96 schroeven bleek vergelijkbaar aan die op 12 weken na implantatie van de PGA/PLA 

schroeven. Enige kraakbeenschade aan het tegenover liggende kraakbeen was zichtbaar. Eenmaal 

werd een holte gevonden rond een pennetje, gemaakt van PGA/PLA. Rond de overige 15 PGA/PLA

pennetjes, en rond de 16 pennetjes gemaakt van PLA96 lag het omliggende bot op alle tijdstippen 

aan.

Dit verschil is niet signifi cant en geconcludeerd mag worden, dat bioafbreekbare pennetjes, fi

gemaakt van de beide toegepaste polymeren, veilig toegepast kunnen worden wat betreft de 

weefsel reacties. Echter niet de schroeven aangezien dezen enerzijds ongewenste holtevorming

veroorzaken en anderzijds schade aan het ertegenover liggende kraakbeen. Ook in de literatuur is

hier al melding van gemaakt.

Meniscus Arrows® (MA’s) zijn oorspronkelijk jaren geleden (1994) ontwikkeld voor het arthroscopisch 

hechten van meniscusscheuren. Zij zijn gemaakt van poly-LDL lactide en hebben een kleinere Ø

(1.1mm) dan de kleinste bio-degradeerbare schroeven (Ø 2.0mm), spijkers met weerhaken (Smart

Nails®, SNs, Ø1.5mm) of gecannuleerde metalen schroeven (2.4mm). In hoofdstuk 4 worden de 
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resultaten beschreven van trekproeven met 3 maal een enkele MA en vergeleken met die van 

3 maal een metalen schroef met een diameten van 2mm. Tevens werden gestandaardiseerd

gemaakte botblokjes met 3 MAs gefixeerd en zowel tangentieel, afschuifkrachten imiterend, als in fi

axiale richting vanuit hun oorspronkelijke plaats getrokken. Gemiddelde krachten van meer dan

60Newton (N) voor de enkele MA’s en meer dan 120N voor de botblokjes in beide richtingen werden

gevonden. De schroeven presteerden nog beter, maar de resultaten, gevonden in de Meniscus

Arrow groepen werden voldoende geacht voor klinische toepassing.

De aanleiding voor het onderzoek dat in hoofdstuk 5 beschreven wordt was dat, indien het

opzwellen van bio-afbreekbare polymeren substantieel is, dit het houvast in bot volgens het principe

van de keilbout in steen zou doen toenemen. Echter, het opzwellen wordt meestal gelijkgesteld aan 

gewichtstoename door het opnemen van water. Slechts enkele auteurs hebben werkelijk, en dan

nog in beperkte mate, de omvang van het materiaal gemeten en noemen dat zwelling.

Gedurende het onderzoek werden 6 nieuwe MA’s eerst gewogen. Vervolgens volgde opnieuw

wegen na 2, 4, 6, 8, 24, 28, 32, 48, 60 uur en 7, 10, 14, 18, 28 dagen, Tussendoor werden ze in een 

steriele, fosfaat gebuff erde fysiologische zout oplossing met een temperatuur van 37ºC gedompeld, ffff

die tweemaal per week onder steriele omstandigheden werd ververst. Parallel hieraan werd de 

centrale diameter en weerhaak-weerhaakpunt diameter van een tweede serie van 6 nieuwe MA’s

gemeten in een veld-emissie elektronenmicroscoop, ook beginnend bij t=0 (t1) en vervolgens na 2, 

4, 6, 24 uren en 3, 4, 5, 7, 11 en 18 dagen onderdompeling in een overeenkomstige vloeistof. Na 18

dagen waren al voldoende gegevens verkregen en kon dit experiment gestopt worden.

Het gewicht van de MA’s nam gedurende de eerste 2 uren toe van een gemiddelde van 0.0227 

gram naar een gemiddelde van 0.0248 gram ofwel 9.16 %. Dit is significant (Wilcoxons signed rank fi

toets: p = 0.027). Echter, na 2 uren bleef het gewicht min of meer constant bij een gemiddelde totale 

gewichtstoename na 28 dagen van  0.0017gram of 7.18 %. De gemiddelde variatie in gewicht was 

niet significant.fi

Gedurende het zwelexperiment werd een subtiele toename van de centrale diameter van de MA’s 

gemeten van 0.01 mm, 1.01%, ofwel van 1.22 mm tot 1.23 mm. Dit is significant (t-test: p = 0.031).fi

Volledig onverwacht nam de weerhaak-weerhaakpunt afstand met 0.15mm, of 8.6 %, af, van een 

gemiddelde van 1.74 mm naar 1.59 mm.

Concluderend was de maximale gewichtstoename al bereikt na 2 uur zonder dat er een overeenkomst 

werd gevonden met het opzwellen van de MA’s. Sterker nog, alleen de centrale diameter nam, met

het oog op eventuele mechanische consequenties verwaarloosbaar toe. Daarentegen werd een 

aanzienlijke en significante vermindering van de weerhaak-weerhaakpunt afstand gevonden.fi

Dit zou wel gevolgen kunnen hebben voor de fixatiecapaciteit in bot.fi

Het onderzoek naar dit mogelijke mechanische effect van de verminderde weerhaak-weerhaakpuntffff

afstand wordt beschreven in hoofdstuk 6. Acht nieuwe MA’s en 6 MA’s, na onderdompeling
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gedurende 31 dagen in de oplossing zoals in hoofdstuk 5 wordt beschreven, werden uit een 

ontdooide, tevoren diep gevroren menselijk femur condyl  getrokken. De gemiddelde kracht om

de nieuwe, niet gedegradeerde MA’s uit te trekken verschilde niet significant (t-toets: p = 0.23)fi

van die van de gedegradeerde MA’s. Ook de spreiding van de resultaten verschilde niet significant fi

(Mann-Whitney toets: p = 0.28). Met de tweezijdige ANOVA toets  werd geen significante interactie fi

gevonden tussen degradatie en locatie op de condyl (p = 0.7), gedegradeerd of niet gedegradeerd

(p = 0.15) of locatie op de mediale, dan wel laterale condyl (p = 0.14).

Geconcludeerd kan worden dat het in het vorige experiment gevonden verschijnsel van het 

naar binnen krullen van de weerhaken van de MA’s gedurende 31 dagen onderdompeling in een

fysiologische zoutoplossing, de implantatie in werkelijkheid benaderende, geen mechanische

consequenties lijkt te hebben met betrekking tot de klinische toepassing bij het fixeren van kleine fi

bot-kraakbeen fragmenten.

Tenslotte, nadat de gegevens van de vorige proeven waren geanalyseerd, werden trekproeven 

verricht met MA’s en SN’s om te kiezen tussen die twee voor de uiteindelijke klinische toepassing

(hoofdstuk 7). In twee recente artikelen is de succesvolle toepassing van de SN’s beschreven bij 

de behandeling van OCD in respectievelijk 30 en 11 patiënten zonder negatieve bijverschijnselen.

Echter, de MA’s zijn bijna 30% dunner ten opzichte van de SN’s, namelijk 1.1mm versus 1.5mm. 

Hierdoor wordt per Arrow minder schade toegebracht aan het fragment. Derhalve kunnen er meer 

pennetjes gebruikt worden, wat de fi xatie ten goede komt en waardoor de druk gelijkmatigerfi

verdeeld wordt of, bij toepassen van minder pennetjes wordt evenredig minder botfragmentletsel 

veroorzaakt. De MA’s en SN’s zijn gemaakt van het hetzelfde, in zichzelf versterkt poly-L-DL(80-20)

Lactide copolymeer. Gezien de succesvolle klinische toepassing van de dikkere SN’s zonder

schadelijke bijverschijnselen, zou dit van de dunnere MA’s ook verwacht mogen worden.

Eerst werden achtereenvolgens drie MA’s en drie SN’s uit een ontdooide, vers ingevroren menselijke

femur condyl getrokken. Er werden gemiddelde uittrekkrachten voor de MA’s van 68 N en voor de 

SN’s van 61 N gevonden. Vervolgens werden drie botblokjes met gestandaardiseerde afmetingen

gefixeerd met of drie MA’s dan wel met drie SN’s in axiale richting losgetrokken van de condyl. fi

Hierna volgde een zelfde serie, maar nu was de trekrichting tangentieel ten opzichte van de condyl, 

zo afschuifkrachten imiterende. Hierbij werden als waarden bij de MA’s respectievelijk 122 N en 121 

N gevonden. De waarden voor de botblokjes met SNs gefixeerd bedroegen in axiale richting 88 N.fi

Afschuifkrachtproeven met SN’s werden gezien de tot dan al gevonden waarden niet meer verricht. 

De getransformeerde Levene’s test voor een eventuele variatie tussen deze groepen toonde geen

significantie (P=0.454). Gezien de voordelen van het dunner zijn bij minimaal dezelfde mechanische fi

eigenschappen kozen wij voor de MA’s boven de SN’s voor klinische toepassing.

Bij twee volwassen patiënten, groep één met een nog vastzittend en één  met een losliggend OCD

fragment, werd het fragment bij de eerste patiënt vastgezet met 3 MAs na maken van multipele 

transfragmentaire boorgaten gedurende een arthroscopische procedure. Bij de tweede patiënt 
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werd de, aanvankelijk arthroscopische ingreep, geconverteerd naar een arthrotomie in verband 

met de omvang en de plaats van het fragment en de noodzaak van het in meerdere richtingen 

inbrengen van de MA’s. Alvorens het fragment met vijf MA’s te fixeren werd de bodem van hetfi

defect genettoyeerd, opgeboord en bedekt met een laagje autoloog spongieus botweefsel en werd 

op de kraakbeenranden Tissucol® aangebracht.

Groep 2 bestond uit drie patiënten. bij wie een osteochondraal fragment binnen 2 weken na 

het letsel werd gefi xeerd. Bij twee patiënten met 2 MA’s gefifi xeerd en bij één  patient met vijf, ditfi

afhankelijk van de grootte en vorm van het fragment. Alle operaties begonnen als arthroscopie en 

werden in verband met gebrek aan overzicht, plaats en omvang van het fragment, geconverteerd 

naar een kleine arthrotomie. In overleg met de patiënten en hun ouders werd in deze groep 6 

weken postoperatief een contrôle arthroscopie verricht voordat het been werd belast. Hierbij werd

een stabiel fragment met fraai aanliggende en vastzittende kraakbeenranden gevonden. In de 

gemiddelde vervolgperiode van vijf jaar, variërende van 2 tot 9 jaar, zijn de patiënten klachtenvrij. 

Opvallend is dat de patiënten in groep 1 uit eigen beweging sporten, die piekbelasting op de knieën

veroorzaken zoals hardlopen, hebben vermeden.

Conclusie 1: Afgaande op de laboratoriumtesten en resultaten van klinische toepassingen is het

aannemelijk dat bio-afbreekbare fixatiemiddelen zoals Meniscus Arrows® en Smart Nails® met succesfi

toegepast kunnen worden bij de fixatie van de bot-kraakbeen frfi agmenten zoals die voorkomen bij

Ostechondritis Dissecans en osteochondrale fracturen in de knie. Beiden bieden het voordeel van

een eenmalige operatie, waarbij de kleinere diameter van de Meniscus Arrows® met behoud van de

goede mechanische eigenschappen aanleiding is om voor dezen te kiezen.

Bij de vijf patiënten in de beschreven serie volgde ongestoorde consolidatie van de fragmenten met 

genezing van het kraakbeen zonder negatieve bijwerkingen bij de gevolgde procedure.
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Toestand van het fragment

Stage Fragment stabiliteit Kraakbeen

1a Stabiel Intact

1b Stabiel Kloven aan de rand van het fragment

2a
Beweegbaar maar nog
gefixeerdfi

Rafels aan de randen en beperkte degeneratieve veranderingen

2b Volledig losliggend
Wel levensvatbaar en met minimale degeneratieve
veranderingen

3
Losliggend en 
gefragmenteerd

Ernstig beschadigd

Voorgesteld algoritme bij de behandeling van OCD

 Stage 1a 1b 2a 2b 3
adolescent Opboren, MA 

fixatiefi
Opboren, MA fixatie, fi

shaving
Eventueeel

spongieus bot 
transplantatie

Spongieus bot 
transplantatie

vereist

Kraakbeen herstel
operaties

Opboren, MA volwassene
fixatiefi

Opboren, MA fixatie, fi
shaving

Kraakbeen herstelSpongieus bot transplantatie vereist
operaties

Indien debris bij boren vrijkomt:
dissecaat bed nettoyage en een 

 spongieus bot transplantatie    

Conclusie 2: Gezien de tevoren genoemde eigenschappen van de MA’s zouden dergelijke

fi xatiemiddelen ook  gebruikt kunnen worden bij het fifi xeren van andere kleine kraakbeen/bot fi

fragmenten, waarbij hun kleine omvang, gecombineerd met goede verankerende eigenschappen 

in bot, een voordeel is. Een extra voordeel is ook nog de mogelijkheid van arthroscopische insertie.

Te denken valt aan:

   * Eminentia intercondylaris fracturen bij kinderen

   * Gedisloceerde radius kop fracturen

   * Ossale Mallet fracturen (aan de eind phalanx) van de vingers

   * Gedisloceerde avulsie fracturen aan de basis phalanx van de duim ( de skiërs duim)

   * Epicondyl fracturen van de bovenarm bij kinderen

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze andere indicaties klinisch toepasbaar zijn met goed 

resultaat.

Afhankelijk van de toestand van het fragment is de voorgestelde stagering bij de behandeling van

OCD het volgende: (ontleend aan Bots, 1983)
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