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Cartilage defects of the knee are often symptomatic and have little tenl- 
dency to spantan~mws healinlg. In chapter one the incidence and current 
methods of treatment of carttilage lesions are d~iscussed. It is concluded that 
the results are often not satisfactory espec~ially for the localiseel leaions An 
young patients. 'The m~a~in reason for this is that no surgical teclhnique can fill 
the defect with a new layer of hyaline cartilage. 
Perichondrium is the basic structure responsible for the formaticon of carti- 
lage during the elmbmyonic period. Ani~rnal studies have indicated That 
cartilage generated f r m  perichondrium has th~e same qualities as normal 
articular cartilag~e. Cli~nically perichondriwm has been used to restore small 
arthrotic joints of the hand with good results. For the use of a pl~xrichondrial 
graft in larger join~ts like the kn~ee the main problem is graft fixation and the 
role of the subchondral bone pl~ate in the regeneration of cartilage. 
After the problem description a new treatment for cartillage lesilolns of the 
knee is sug~gested. The purpose of this thesis is formulated: 
Ta assess the chondrogenic capacity of perichandrium in the rabbit knee, 
To establish the cartilage generatin~g capacity of ~osta l  pericha~ndrium of 
the adult man. 
To test the usefulness of fibrin glue in fixinp) a perichondrial graft to e carti- 
lage defect of the knee. 
To describe the change in clinical condition of patients treated with a 
perichondrial graft of the knee. 
To observe and to describe this graft arth~roscopicallly and hllstol~cgically. 
In chapter two the normal structure, compasitiian and qu~litSe~ of a~rficular 
cartilage are summar~ized. 
In chapter three a review of the literature is given on the subject af the 
reactio~n of articular cartilage to dam~age, its etiology and Its natural coursle- 
Different types of lesions and locations are mentioned, Factors inflw~encing 
the repai~r reaction are di~scussed. 
In chapter fou~r the chondrogenic capacity of pe~richondrium is eluci~dated. 
The qualities of the newly formed cartllalge are described referri~ng la animal 
experiments and clinical application. It is suggested to use fiIbrin glue a8 an 
adhesive in order to restore cartilage defects in larger joints like the knee 



with a perichcundrial graft. 
In chapter five the composition and made of action of fibrin glue is dis- 
cussed, Its non-lisxiciw and biodegradability make fibrin glue sw~itable b r  
rhe fixation of a perichovldrial graft. These qualities outline the initial b w  
adhesive strength. This was confirmed in anim~al experiments and clinical 
studies in which (osteoSchondral fragments succesfully were fixed with fibrin 
glue. In chapter six the animal experiments are described. It was confirmed 
that c w t d  perichondlrii~um when placed in a cartilage defect of the knee 
forms adc~.rlar cartilage. The non grafted control defect of t,he other knee 
shawed the formalion of flbrous or filbrmartilagifli~~s tissule. Tilssuccri, a filbrin 
glue was used to fix the graft tol the serbchondral bone. This proved to be an 
adequate method lwvrheln em~bined with an extelrnal fixation device and did 
not show any adverse reactions. 
Long term resa~lts in adult rabbits gave similar rlesw~lts. 
In chapter seven in vitro culture of human adult costal per~ichonldrdum was 
done to test the chondrqenic capacity of this stlructure in the adult man. 
After 7 and 110 days the thickness of the layer had increased considerably 
and the chondfwytes generated out of the perichondrial explant had 
formled intenselly staining matrix, indicating the formatlion of glycosaminogly- 
cans. It was concluded that human a~dult perichondrium has the albility to 
produce cartilage. 
In chapter eight a prospective clinical study is presented in wh~ich the effect 
of perichondrial grafting of a cartilage defect of the klnse is evaluated. This 
is done by means of assessing changes in knee score, arthlroscopy, biop- 
sies and radiological examinatSon. The mean knee score clRanged from 73 
to 90 (pc0.001). The surgical procedure is described as well as tihe mode 
of pclsZoperatiwe treatment: 2 weeks P.O.P., 2 weeks CPM and postopera- 
tively 3 months without weight bearing. 
Biopsies were taken Itram three grafts after one year: all showed tlssl~~e 
closely resembling afticular cartilage. Calcium staining is present in the 
basal layev. 
In a majarity of the cases roentgenlgram~s after one yealr showed a density 
in the basal layer of the grafbsiuggestin~g an increased calcium uptake. An 
increase in the number of radiological signs OX gonarthrosis was not seen. 
Finally the reslwlts are discussed anld conclwsioms are drawn. Perichondrial 
grafting of a cartilage defect of Elhie knee results in the formation of a tissue, 
closely resembling articular cartilage. This is a considerable irr~pltoivern~en~l 
comlprared to other techniques used at the moment which result in the 
formation of fibrous or fibrtxartilaginous tissue. The clinical results are 
excellent or pe~rfect in $ia percenlt of the patients. Preoperative delay, age of 
the patient at the time of the operation an~d gratt location seem to play a 
minor role in the final result of the procedure. The knee score OX the first ten 
patients hardly chang~ed between the first and second year after the opera- 
tion. This suggests that at longer term good resiu~lts may be expected, even 
when maximal loading af the knee is permitted. 
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SAMENVATTING 

Kraakbeenlesies van de knie geven waak aanleid~ing tot klachten en hebben 
slechts een zeer geringe neiging tolt spontaan herstel. In hoofdstuk tidn1 
word1en het vmrkmen en de huidige experimentele en klinisc~he behandle- 
linigsmlethioden van g~ewrichtskraakbeendefecten van de knie 'besproken. 
Samengevat kan men zeggen dat de behandeling van geloikalisserde 
defecten bij met name jonge patieinten vaak ttelewilrstellend is, De bellengrijk- 
ste reden hiervoor is dat met geen van. de huidige chirurgische technieken 
het defect opgevuld kan worden met normaal gewrichtskraakbeen, 
Peri~chondriium is d~e stlructwuir die tijdens de e~mb~ryonalle periode ver- 
antwoordelijk is vmr appositionele groei van kraakbeen. DiEerstudiles 
hebben uitgewezen dart kraakbeen gevormd door perichondrium dezelfde 
eigenschappen bezit als normaal gewrichtskraakbeen. In de kliniek is 
perichondrium met goed resultaat g~ebruikt m de arthrotische ~ewri~chtjes 
van dle hand te beh~andelen. Wil men kraakbeenlesies van grotere 
gewriclhtten zoals de knie met pe~richondrium gaan behandelen dan is elf het 
lprobleem van de fixatie van het transplantaat. Omdat bi~j zuivere 
kraakbeenlesies de onde~rliggende bt laag intact is dient nader te warden 
beke~ken wat de rol is van de sulbchondrale botplaat op de nieu~worming 
van kraakbeen. Tevens dient er d~i~delijkheiucf te kamen over de chondro- 
gene eigenschappen van perichondrium van volwassenen. 
Nadat de probleemstelling is gefformul~sierd wolrdleln de doellstellingen van dit 
prolefschrift samengewat: 
Aan'ltonien dat ribperichondrium een kraakbeendefect in de konijneknie kan 
herstellen en vergelijken m ~ t  het resultaat: van een niet behandeld defect. 
Het uittesten van de effectiviteit van fibrinelli~jrn bij helt bevestigen van het 
peri~hlcln~driwm transplantaat. 
Het beschrijven en evalueren van de patienten met een kraakbeenlesie wan 
de knie, die behandeld warden met een perichonidriwm transplantaat. Met 
perichondrium transpiantaat wordt arthr~scopisch gec~nttraleerd en histolo- 
gisch onderzocht. 
In hoolfdstuk Mee worden de normale structiw~ur, samenstelling @B eigen- 
schappen van gewrichtskraakbeen samengevat. 
Mlmfstuk drie geeft een overzicht van de literatuur betreffende de reactie 



van gewricla&kraakbeein op beschadiging, de m ~ a k e i n  hiervan en het 
natuurlijke beimp. Factaren die de herstslreactle wan het kraameen kunnen 
beTini~lmdefl worden besproken. 
De kraaikbei~.nvoameride eigenschappen van peri~chondr~iurn worden toege- 
licht in ~ O O F S ~ W ~  vielr. De eigenschappen van het nieuwgevormde kraakbeen 
woIrden beschreven met vewljzing naar dierexperimentem en klinische 
tigiepassiflg. Om kraakbeendefecten in grotere gewric~hten te kunnen be- 
dekken is een lijmstof nodig. Fibrjnielijrn lijkt hiervoor het meest geschikt. 
In hmfstuk wi j f  wordt de sam~enstellirrg en werlcingswijze van fibrinelijm 
loiesproken. Zijlm niet-toxische en biologische afbreekbare eigenschappen 
lijken fibrinielijm zeer geschikt te maken m een perichondriu~m transplantaat 
te fixxeren. Deze beide eigenschappen bleks~n belangrijker dan de kleef- 
sterkte die aanvankelijk nol$al laag is. Dit werd aangetmnd in dierexperi- 
menten en klinisch~e studies waa~rbij (osieo)chondraal leshes van de knie met 
succes met f#briinlelijm werden gefixeerd. 
Hlet diiere~~perirnenteel onderzoek wordt gerapporteerd in hoofdstuk zes. De 
nieuwvorming van gewrichtskraakbeen wordt beschreven nadat een stukje 
ribperichondriumln een kraakbeendefect van de knie is geplaatst. Na een 
jaar wordt een verhoogd calciumgehalte aangetoond van de basale laag 
van het kraakbeen. In het canfrale defect zien we slech'ts de vorming van 
fibreus en fJbroca~rIilagineus weefsel. Tisswcol(R), een humanie fibrinelijm 
werd gebruikt om het transplantaat te bevestigen op de swbcholnidrale 
botplaat. Dit blijkt een adequate fixatietechniek mits gecombineerd met eeln 
fixateur extean~e. Er werden geen nadelige gevolgen van de lijm 
waargenomen. Oo~k na &&n jaar en bij volgroeide konijnen werd de vorming 
gezien van normaal gewricht~kraakbee~n. Het intact laten van de swbchon- 
drale boltplaat bleek geen negatieve invloed te hebben op het resultaat. 
In een weefselkwee~k valn ribperichondrium van vollwassen mensen werd de 
vorming van weefsel waarglenmen met alle eigenschappen van 
gswrichtskrsaikbeen. De techilniek en het resultaat hielwan wordt beschreven 
En hoofdstuk zeven. Gecainicludeerd wordt dat perichondriwm van volwas- 
sen mensen kraakbeenwormenlde eigenschappen bezit. 
In hoafstuk acht wordt een prospectieve klinisc~he studie gepresenteerd. Bij 
25 palienten wend sen kraakbeendefect van de knie bedekt met een aw- 
tolmg perlichondriurn tran~splanlaat van een der onderste r~ibben. De opera- 
tlle techniek wordt besproken alsook de nabehand~eling: Wee weken een 
dorsale gipsspalk, twee weken CPM en in totaal dril@ maanden onbelast. 
Wet resultaat van de ingreep wordt na een jaar ge6valueerd met behullp van 
een kn~iescore, arthrosc~p~ie, biopsieBn en röntgen~nderzmk. 
De gemiddelde kniescore veranlderde van 73 tot 90 (Cp~iQ.lCDO1). In 27 van de 
30 transplantaten wondt bij arthroscopie een willedige opvulling gezien van 
het kraakbeendefect met op kraakbeen gelijkend weefsel. In een aantal 
gewallen wordt, me2 name in de eerste mlaanden na de opelratie, gezien dat 
het n~iewwgevlarrnde weefsel verheven is boven het gewrichtsvlak. Drie maal 
wardt een biopt genomen: in alle drie gevallen wordt weefsel gezien met 
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grote overeenkomsten miet gewrich2rrkraa1kbieen. Met een kalkkleurin~g wordt 
elen verhoogde opname gezien van txllciiiw~m in de biasalie laag. 
Rlonltgenopnames van de knie, genmen &&n jaar na de aperatiie, vertonen 
En een meerderheid van de gevallen een densiteit in het kraakbieelnniweau 
ter plaatse van het transplantaat. Dit suggereer! een verhtxqde claleùwm- 
opnlarne ter plaatse. In geen van de opnames wordt een toenam@ gezien 
van tekenen van arthrosis. 
Tensilotte worden er mn~clusies getirokken en de resultaten besproken. 
Wanneer een kraakbeendefect wan de knie bedekt w~rdit met een p-erichon- 
dlriumttransplantaat vormt zich weefsel dat grote gelijkenis vefitrnnt met 
gewrichtskaakbeen. Dit op zich moet bescaloluwd w d e n  als een grote 
verbetelring van de huidige behandelingsmetheiden waarbij zich hetzij 
fibreus hekîj fibrocarti'l~aginair weefsel vormt. De klinische verbetering, 
gemeten met die kniescore, is dusdanig dat 80 procent van de patienhen 
vrijwel klachtenvrij wordt. De leeftijd valn de patient ten tijde van de aiperatie, 
indien beneden 47 Jaar, Ilijkt niet van invloed op het resultaat evenmin als de 
tijd daX de klachten reeds bestaan ten tijde van de opelratie. Bi/ de eerste 
tien patienten blijkt twee jaar na de operatie de kniescare nauwelijks veran- 
derd t.o.v. een jaar tewaren. Dit is mogelijk een aanwijs in^ dat het 
nieuwgevormde kraiakbee~n zich m k  op wat Ilan~gere temijn handhaaft, ook 
bij patienten die rnaxi~male eiisen stellen aan hun kniegewricht. 




